
           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURES
 CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind însu irea Actului Constitutiv i Statutului modificat al

Asocia iei de dezvoltare intercomunitar  ADIL MARAMURES, la care jude ul Maramures este membru asociat

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i Raportul de
specialitate al Direc iei juridice i administra ie public  precum i avizul favorabil al comisiei pentru activit ii
economico-financiare;

Pe baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, ale Legii nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;

zând Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 67/18.10.2001 privind asocierea jude ului
Maramures, prin Consiliul Jude ean Maramures, la Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  ADIL MARAMURES i
Hotarârea Adunarii Generale a ADIL Maramures nr 7/18.12.2007 privind  modificarea actului Constitutiv si Statutului
asociatiei de dezvoltare intercomunitare ADIL Maramure ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 3 lit. d) i e) i  art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice
locale, republicat ;

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se însu te Actul Constitutiv modificat al Asocia iei de dezvoltare intercomunitar  ADIL
MARAMURES, prin Actul Adi ional nr. 1/2007, în forma prev zut  în Anexa 1 la prezenta hot râre.

Art.2. Se însu te Statutul modificat al  Asocia iei de dezvoltare intercomunitar  ADIL Maramures, prin
Actul Adi ional nr. 1/2007, în forma prev zut  în Anexa 2 la prezenta hot râre.

Art.3. Se împuternice te Pre edintele Consiliului Jude ean Maramures s  reprezinte interesele jude ului
Maramure  în Adunarea General i în Consiliul de administra ie a Asocie iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL
Maramure .

Art.4. Se împuternice te Domnul MARINEL KOVACS, pre edintele Consiliul Jude ean Maramure ,
cet ean român, n scut la data de 01.01.1953 la Dej, domiciliat in Baia Mare, strada Ion Luca Caragiale nr. 12/51,
judetul Maramures, CNP 1530101240046, posesor  al C.I. seria  MM, nr. 307759, eliberat de Politia Baia Mare  la
data de 06.10.200, s  voteze i s  semneze în numele i pe seama Consiliului Jude ean Maramures, Actele
Adi ionale anexate la prezenta hot râre.

Art.5 . Hot rârea se public  în Monitorul oficial al judelului i se comunic :
- Institu iei Prefectului  - jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie  public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- A.D.I.L. Maramure ;
- Domnului Marinel Kovacs.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 12 februarie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel KOVACS

   Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                                  Dumitru DUMU A

Baia Mare, 12 februarie 2008
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ACT CONSTITUTIV
al asociatiei pentru dezvoltare

intercomunitara
ADIL MARAMURES

actualizat  2007

I.ASOCIATII:

Subscrisele persoane juridice,
  1.Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures, cu sediul în

Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr 46, jud. Maramures, reprezentat de Presedinte legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Judetean  nr 67/18.10.2001

2. Municipiul Baia Mare  , prin Consiliul Local Baia Mare , cu sediul în Baia
Mare , str.Gheorghe Sincai nr ,nr 33, jud Maramures, reprezentat de Primar, legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 452/28.08.2007

3.Municipiul Sighetu Marmatiei , prin Consiliul Local Sighetu Marmatiei, cu
sediul în  Sighetu Marma iei, str.Mihail Kogalniceanu ,nr 1/A, jud Maramures,
reprezentat de Primar legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local
nr 12332/30.10.2001

  4.Orasul Viseu de Sus, prin Consiliul Local Viseu de Sus, cu sediul în Viseu
de Sus , str.22 Decembrie , nr 19, jud Maramures, reprezentat de Primar, legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 85/30.10.2001

  5. Orasul Borsa, prin Consiliul Local Borsa, cu sediul în Bor a, str. Libertatii ,
nr 175 jud Maramures, reprezentat de Primar, legal imputernicit  in acest scop prin
Hotarirea Consiliului Local nr 32/30.10.2001

  6.Orasul Baia Sprie, prin Consiliul Local Baia Sprie, cu sediul în Baia Sprie,
str.Libertatii nr 14, jud Maramures, reprezentat de Primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 72/30.10.2001

  7.Orasul Tg.Lapus , prin Consiliul Local Tirgu Lapus, cu sediul în Târgu
pu , str.Tiblesului, nr. 2 , jud Maramures, reprezentat de Primar legal imputernicit  in

acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 67/27.10.2001
  8.Orasul Cavnic, prin Consiliul Local Cavnic, cu sediul în Cavnic, str.22

Decembrie , nr. 7. jud Maramures,  reprezentat de Primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 36/25.10.2001

9.Orasul Seini, prin Consiliul Local Seini, cu sediul în Seini, strP-ta Unirii, nr
16, jud Maramures,  reprezentat de Primar legal imputernicit  in acest scop prin
Hotarirea Consiliului Local nr 29/23.10.2001

10. Orasul Somcuta Mare, prin Consiliul local Somcuta Mare , cu sediul in
Somcuta Mare ,str Republicii nr 7, judetul Maramures  reprezentat de primar legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 69/13.12.2004

11.Orasul Tautii Magheraus,prin Consiliul local  Tautii Magheraus, cu sediul
in Tautii Magheraus ,str Principala nr 290 A,jud Maramures  reprezentat de primar legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 231/25.11.2004

12. Orasul Dragomiresti , prin Consiliul Local Dragomiresti, cu sediul in
Dragomiresti ,str Libertatii nr 1086, jud Maramures reprezentat de primar legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 22/26.07.2006



13.Orasul Salistea de Sus, prin Consiliul Local  al orasului Salistea de Sus , cu
sediul in  Salistea de Sus nr 981 ,jud Maramures reprezentat de primar  legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 25/14.09.2007

14. Orasul Ulmeni, prin Consiliul Local al orasului Ulmeni , cu sediul in Ulmeni
str Petru Dulfu  nr 62A , jud Maramures reprezentat de primar  legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 19/06.09.2007

15. Comuna Vadu Izei, prin Consiliul Local al comunei Vadu Izei , cu sediul in
Vadu Izei nr , jud Maramures reprezentat de primar  legal imputernicit  in acest scop
prin  Hotarirea Consiliului Local nr 14/31.08.2007

16. Comuna Valea Chioarului , prin Consiliul Local  al comunei Valea
Chioarului , cu sediul in Valea Chioarului nr 194 , jud Maramures , reprezentat de primar
legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 27/28.09.2007

17. Comuna Viseu de Jos, prin consiliul Local al comunei Viseu de Jos , cu
sediul in Viseu de Jos nr 1028 ,jud Maramures , reprezentat de primar  legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 21/24.09.2007

In mod liber i de comun acord ne asociem i constituim o  asocia ie de
dezvoltare intercomunitara ADIL Maramures  ca persoan  juridic  de drept privat f
scop patrimonial,in conformitate cu prevederile  Legii administratiei publice locale nr
215/2001 republicata, completata cu Legea 268/2006 , ale Legii serviciilor comunitare
de utilitati publice nr 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare nr 241/2006 si ale  Ordonantei Guvernului. nr 26/2000 cu privire la asociatii
si fundatii  dup  cum urmeaz :

II.DENUMIREA
Denumirea asociatiei de dezvoltare intercomunitara este "Asociatia de DezvoItare a
Infrastructurii Locale a judetului  MARAMURES  " prescurtat ADIL Maramures -
denumita in continuare "Asociatia", conform dovezii nr  7604/23.10.2001 eliberata de
Ministerul Justitiei  privind disponibilitatea denumirii Asociatiei.

III.SEDIUL
Sediul Asociatiei este in Baia Mare strada Gheorghe Sincai nr 46 cam12-15, tel /fax
0262 211488,  www.adil-maramures.ro. Sediul este pus la dispozi ia asocia iei, f
plat , de c tre Asociatul Consiliul Jude ean Maramure .

IV. DURATA:
Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata incepind cu data inscrierii in
Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei Baia Mare.

V.  VOINTA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIA IEI
Scopul Asocia iei este de a preg ti , promova si implementa  la toate nivelurile proiecte
pentru modernizarea i extinderea infrastructurii locale, si de a  ob ine  finan ri interne
i externe necesare derularii acestora.

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv , Asociatii isi exprima vointa de a se asocia in
cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara ADIL Maramures , propunindu-si ca
scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor
de alimentare cu apa si canalizare denumite in continuare "serviciile" -pe baza strategiei
de dezvoltare  la nivelul regiunii Nord Vest , judetul Maramures  si furnizarea in comun a
serviciilor sub autoritatea fiecarei Autoritati Locale, forma de gestiune fiind gestiunea
indirecta, prin delegarea unei parti din sarcinile si responsabilitatile legate de Servicii
printr-un Contract de Delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung, catre un operator

http://www.adil-maramures.ro.


comun unic care sa fie o societate comerciala infiintata de Parti in acest scop sau
desemnata de Parti conform legislatiei in vigoare("Operatorul")

VI. PATRIMONIUL ASOCIA IEI SI TAXA DE INSCRIERE IN
ASOCIATIE
Patrimoniul   initial actualizat al asociatiei  este de  1000 RON in numerar, depus in
contul asociatiei.Taxa de înscriere în Asocia ie este în sum   actualizata de 500 RON .
Cotizatia anuala este de 800 Ron .Se  stabileste anual de catre Adunarea Generala .
 Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele
a) cotizatiile membrilor sai si alte contributii de la bugetele Autoritatilor Locale;
b) dobinzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale
donatii, sponsorizari sau  legate;
c)orice alte surse legale de venituri
d) din fonduri comunitare  atrase  pe baza de proiecte , din imprumuturi interne si
externe

VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL
Conducerea Asociatiei
ADUNAREA GENERALA este organul de conducere al Asociatiei , format din toti
reprezentantii desemnati de Autoritatile Locale .
Adunarea Generala il alege dintre membrii sai pe Presedintele Asociatiei  care are
atributiile prevazute in Statutul Asociatiei  si care reprezinta Asociatia in raporturile cu
tertii , cu exceptia situatiilor in care se prevede  expres altfel.
Administrarea asociatiei
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei , format din
Presedintele Asociatiei  si inca 3(trei) membrii numiti de Adunarea Generala  pe o
perioada de 4 ani . Componenta Consiliului Director va asigura cit mai bine
reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei , utilizind
principiul reprezentarii prin rotatie.Presedintele Asociatiei este si Presedintele al
Consiliului Director.

Al doilea Consiliu Director care va conduce i administra asocia ia va avea
urmatoarea componenta :

1. Dl. Kovacs Marinel ,presedinte, Presedinte al Consiliului Judetean
Maramures

2. Dl Marinescu Emil,vicepresedinte ,vicepresedinte al CJMM,
3. D-na Popa Daniela director executiv  al Asociatiei
4. D-na Godja Eugenia, membru, Primar al municipiului Sighetu Marmatiei;
5. D-l Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan  , membru , primar al orasului Seini
6. D-l Barbulovici Valer ,membru, primar al orasului Baia Sprie
7. Dl Lese Mitru, secretar, Primar  al orasului Tg. Lapus

Al doilea presedinte al Asocia iei este este  Dl Kovacs Marinel ,Presedintele
Consiliului Judetean Maramures.

Controlul Financiar al Asociatiei
Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea
generala  pentru o perioada de 1(un)an , cu posibilitatea prelungirii.

Cenzorul care va efectua controlul financiar intern al asocia iei va fi:Dl.Sasaran Mihai,
domiciliat in Baia Mare, str.Transilvaniei, nr 2A/12, jud Maramures, identificat prin C.I. ,
seria MM, nr.038551, eliberat de Politia Municipiului Baia Mare, la data de 06.11.2000.



Art. VIII.
Persoana împuternicit  s  desf oare procedura de autentificare  si comunicarea
modificarilor  la Judecatoria Baia Mare a Actului Constitutiv- actualizat  si Statutului  
actualizat al  personalit ii juridice va fi:Popa Daniela , cu domiciliul in Baia
Mare,strAleea Noua nr 2 ap 65, jud Maramures, identificata prin Carte de identitate
seria  MM nr.358911, eliberata de Politia Municipiului  Baia Mare, la data de
16.01.2007,CNP 2631208240013, fiind mandatata  de asocia i s -i reprezinte în fa a
notarului public pentru autentificarea actelor revizuite  de constituire a asocia iei i s
semneze în mod valabil pentru ei i în numele lor orice act necesar i s  garanteze
autenticitatea semn turii membrilor fondatori de pe tabelul nominal anex , care a fost
semnat în prezen a sa.

 Prezentul Act Constitutiv a fost semnat in 22 de exemplare originale , astazi data
autentificarii sale :

ASOCIATII:

Municipiul Baia Mare, prin   Anghel Cristian________________

Municipiul Sighetu Marmatiei, prin   Eugenia Godja________________

Ora ul Viseu de Sus , prin Ciolpan Vasile_______________

Ora ul Borsa, prin  Stetco Remus_______________

Ora ul  Baia Sprie, prin Barbuloviciu Valer_______________

Ora ul Targu Lapus, prin Mitru Lese_______________

Ora ul Cavnic, prin Bindiu Nicolae_______________

Ora ul Seini, prin Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan_______________

Ora ul Somcuta Mare, prin Butean Petru Ioan_______________

Ora ul Tautii Magheraus, prin  Ardelean Anton_______________

Orasul  Dragomiresti , prin Iusco Vasile_______________

Orasul Salistea de Sus, prin Iuga Stefan_______________

Orasul Ulmeni, prin Ardelean Vasile _______________

Comuna  Vadu Izei , prin Moldovan Gheorghe_______________



Comuna Valea Chioarului, prin Tuns Vasile _____________

Comuna  Viseu de Jos, prin Maris Vasile_______________

Jude ul   Maramures, prin Kovacs Marinel ______________,

Baia Mare
 Imputernicit ,
in baza prezentului
pentru autentificare
POPA DANIELA



STATUTUL ASOCIA IEI  DE  DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR
Asociatia pentru  dezvoltarea Infrastructurii locale a Judetului Maramures -

ADIL Maramures

Asocia ii :

1. Municipiul Baia Mare , prin Consiliul Local al municipiului Baia Mare , reprezentat de
Anghel Cristian , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local nr 452/28.08.2007 ;

2. Municipiul Sighetu Marmatiei , prin Consiliul Local al municipiului Sighetu Marmatiei
, reprezentat de  Eugenia Godja, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local nr. 123/26.10.2001;

3. Ora ul  Viseu de Sus, prin Consiliul Local al  orasului Viseu de Sus , reprezentat de
Ciolpan Vasile , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local nr 85/30.10.2001 ;

4. Ora ul Borsa, prin Consiliul Local al  orasului Borsa , reprezentat de Stetco Remus  , în
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local nr
32/30.10.2001 ;

5. Ora ul Baia Sprie, prin Consiliul Local al  orasului Baia Sprie , reprezentat de
Barbuloviciu Valer , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local nr 72/30.10.2001 ;

6. Ora ul Targu Lapus, prin Consiliul Local al  orasului Targu Lapus , reprezentat deMitru
Lese , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local nr 67/27.10.2001 ;

7. Ora ul Cavnic , prin Consiliul Local al  orasului Cavnic , reprezentat de Bindiu Nicolae ,
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local nr
36/25.10.2001 ;

8. Ora ul Seini, prin Consiliul Local al  orasului Seini, reprezentat de Adoreanu Kraiger
Zamfir , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local nr  29/23.10.2001 ;

9. Ora ul  Somcuta Mare , prin Consiliul Local al  orasului Somcuta Mare  , reprezentat de
Butean Petru Ioan , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local nr 69/13.12.2004 ;



10. Ora ul Tautii Magheraus, prin Consiliul Local al  orasului Tautii Magheraus  ,
reprezentat de Ardelean Anton , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local nr  231/25.11.2004 ;

11.   Orasul Dragomiresti , prin Consiliul Local al  orasului Dragomiresti  , reprezentat de
Iusco Vasile , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local nr  22/26.07.2006

12. Orasul Ulmeni, prin Consiliul Local al  orasului Ulmeni  , reprezentat de Ardelean
Vasile , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local nr  19/06.09.2007

13. Ora ul Salistea de Sus , prin Consiliul Local al  orasului Salistea de Sus   , reprezentat de
Iuga Stefan , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local nr  25/14.09.2007

14. Comuna Vadu Izei ,prin Consiliul Local al comunei Vadu Izei   , reprezentat de
Moldovan Gheorghe , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local nr  14/31.08.2007

15. Comuna Viseu de Jos , prin Consiliul Local al comunei Viseu de Jos , reprezentat de
Maris Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local nr  21/24.09.2007

16. Comuna Valea Chioarului , prin Consiliul Local al  comunei Valea Chioarului   ,
reprezentat de Tuns Vasile  , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local nr  27/28.09.2007

17. Jude ul Maramures, prin Consiliul Jude ean Maramures  reprezentat de Kovacs Marinel
, în calitate de Pre edinte al Consiliului Jude ean, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Jude ean nr. 67/18.10.2001 ;

Denumite colectiv ile i  individual Partea

Având în vedere c  :

• Prin Tratatul de Aderare la Uniunea European , România i-a asumat obliga ii care
implic  investi ii importante în infrastructura aferent  serviciilor de alimentare cu ap
i de canalizare (denumite în cele ce urmeaz Serviciile ), pân  în 2015 pentru un

num r de 263 de aglomer ri urbane cu un echivalent-locuitor (e.l.) mai mare de
10.000 i pân  în 2018 în 2.346 aglomer ri urbane cu un e.l. cuprins între 2.000 i
10.000.



• Din studiile efectuate la nivelul fiec rei unit i administrativ teritoriale, rezult  cu
claritate c , pentru buna func ionare a Serviciilor i pentru ca Serviciile s
îndeplineasc  condi iile de func ionare prev zute de legisla ia în vigoare i de
angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea European ,
sunt necesare investi ii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu
ap i de canalizare, care dep esc în mod considerabil capacit ile financiare ale
acestora..

• Procesul de regionalizare reprezint  un element esen ial în vederea atingerii
obiectivelor ambi ioase de investi ii.

Ne exprim m voin a de a coopera i de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii
administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat , ale Legii serviciilor comunitare de
utilit i publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare
nr. 241/2006 i ale Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, în
cadrul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  Asociatia perntru Dezvoltarea
Infrastructurii Locale a Judetului Maramures  (denumit  în cele ce urmeaz Asocia ia
ADIL Maramures ), în scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare a infrastructurii
aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul  judetului Maramures  i de a
furniza Serviciile în comun prin intermediul unui operator comun unic.

CAPITOLUL I DENUMIREA, SEDIUL I DURATA ASOCIA IEI

Art. 1.  Denumirea Asocia iei este « Asociatia pentru dezvoltarea Infrastructuriii
Locale a Judetului Maramures ( prescurtat ADIL Maramures) », conform dovezii
privind disponibilitatea denumirii Asocia iei nr. 7604 din 23.10.2001 , eliberat  de Ministrul
Justi iei, fiind o structura de cooperare cu personalitate juridica de drept privat si statut de
utilitate publica.Asociatia se identifica cu parafa si emblema.

Art. 2.  (1) Sediul Asocia iei este în România, Baia Mare strada gheorghe Sincai nr 46 cam
12-15 tel/fax  0262-211488, www.adil-maramures.ro.Sediul este pus la dispozitia asociatiei
,fara plata  , de catre asociatul Consiliul Judetean Maramures
(2) Sediul Asocia iei va putea fi mutat în orice alt loc în baza unei Hot râri a Adun rii
Generale a Asocia iei.

Art. 3.  Asocia ia este constituit  pe o durat  nedeterminat , începând cu data înscrierii sale
în Registrul asocia iilor i funda iilor.

http://www.adil-maramures.ro.Sediul


CAPITOLUL II  SCOPUL I OBIECTIVELE ASOCIA IEI

Art. 4.  Asocia ia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul  judetului
Maramures i furnizarea în comun a Serviciilor, forma de gestiune fiind gestiunea delegat ,
ce se va realiza în baza unui Contract de Delegare a gestiunii Serviciilor pe termen lung, c tre
un operator comun unic ( Operatorul )conform legisla iei în vigoare.

ile declar  c  interesul comun ce st  la baza constituirii Asocia iei este legat de interesul
general al locuitorilor din  judetul Maramures, pentru îmbun irea calit ii Serviciilor, de
cre terea capacit ii de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finan area
investi iilor necesare privind Serviciile, precum i de crearea unui operator profesionist care

 implementeze programul de investi ii aprobat de c tre P i, care s  func ioneze pe
principii de eficien i s  asigure servicii de calitate în condi iile unor tarife acceptabile
pentru popula ie.

Art. 5.  Obiectivele Asocia iei sunt urm toarele:

a)  încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prev zut la
art. 18 alin.2 lit. a) din prezentul Statut, în numele i pe seama unit ilor administrativ
teritoriale membre care vor constitui împreun  Autoritatea Delegant .

b)  exercite drepturile specifice de control i informare, privind Operatorul, conform
prezentului Statut i Actului Constitutiv al Operatorului;

c)  constituie interfa a pentru discu ii i s  fie un partener activ pentru Autorit ile
Locale în ceea prive te aspectele de dezvoltare i de gestiune a Serviciilor, în scopul
de a coordona politicile i ac iunile de interes intercomunitar;

d)  preg teasc i s  promoveze strategia de dezvoltare a Serviciilor
e)  elaboreze Caietele de sarcini (masterplanul) i Regulamentul consolidat i

armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Deleg rii, precum i Regulamentul de
organizare i  func ionare al Operatorului;

f)  vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investi ii încredin ate Operatorului
în temeiul Contractului de Delegare;

g)  monitorizeze respectarea obliga iilor asumate de Operator prin Contractul de
Delegare, îndeosebi în ceea ce prive te realizarea indicatorilor de performan ,
executarea lucr rilor încredin ate Operatorului i calitatea Serviciilor furnizate
utilizatorilor;

h)  identifice i s  propun  orice ac iuni vizând realizarea obiectivelor Autorit ilor
Locale în leg tur  cu Serviciile :



• strarea tarifelor la un nivel care s  respecte limitele de suportabilitate ale
popula iei i principiul poluatorul pl te te, în conformitate cu art.18 al. 2 lit. (d)
din prezentul Statut,

• cre terea progresiv  a nivelului de acoperire al Serviciilor,

• buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor i gestiunea administrativ
i comercial  eficient  a acestora,

• men inerea calit ii tehnice i între inerea eficient  a echipamentelor i lucr rilor
legate de Servicii,

• buna gestiune a resurselor umane.

i)  fie un pol al competen elor administrative, financiare, tehnice i economice în
beneficiul Autorit ilor Locale i al Serviciilor;

j)  acorde ajutor Autorit ilor Locale i Operatorului în vederea ob inerii resurselor
financiare  necesare implement rii Programul de Dezvoltare a Serviciilor i, dac  este
cazul, s  ob in  astfel de fonduri care vor fi puse la dispozi ia Operatorului.

CAPITOLUL III  PATRIMONIUL ASOCIA IEI

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asocia iei este compus din patrimoniul ini ial, pe de o parte, i din
patrimoniul pe care P ile îl vor da în administrare pentru exercitarea competen elor legate
de gestiunea Serviciilor, pe de alt  parte în condi iile prev zute de lege.

(2) Patrimoniul ini ial al Asocia iei este de 200 RON, constituit din contribu ia în numerar a
asocia ilor.

(3) În condi iile prev zute de lege, bunurile date în administrare de c tre P i pentru
exercitarea competen elor legate de gestiunea Serviciilor vor fi înregistrate contabil ca
Mijloace fixe în partea de Activ a Bilan ului Asocia iei i respectiv fie ca Drepturi ale

ilor în partea de Pasiv a Bilan ului Asocia iei, fie, dac  bunurile sunt finan ate de c tre
ter i, în Pasiv la Finan ri de c tre Ter i.

Art. 7.  Sursele de venit ale Asocia iei sunt urm toarele :

a) Cotiza iile membrilor s i i alte contribu ii de la bugetele Autorit ilor Locale ;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi ii legale ;
c) Dona ii, sponsoriz ri sau legate ;
d) Orice alte surse legale de venituri.



Art. 8.  Asocia ia  nu va desf ura activit i economice directe.

Art. 9.  Asocia ia are un buget propriu de venituri i cheltuieli. Situa iile financiare se
întocmesc în conformitate cu legisla ia în vigoare.

CAPITOLUL IV -  ASOCIA II

Art. 10.  Asocia ii au urm toarele drepturi :
a)  aleag i s  fie ale i în organele de conducere ale Asocia iei;
b)  participe la luarea hot rârilor care privesc activitatea Asocia iei;
c)  primeasc  la cerere toate informa iile disponibile care privesc activitatea Asocia iei.

Art. 11.  Asocia ii au urm toarele obliga ii :
a)  respecte Statutul, Actul Constitutiv i hot rârile organelor de conducere ale Asocia iei;
b)  pl teasc  cotiza ia anual , fixat  la suma de  800 lei/an ;
c)  promoveze i s  participe activ la ac iunile desf urate de Asocia ie ;
d)  desemneze un membru în Adunarea General  a Asocia iei.

Art. 12.  (1) Calitatea de asociat înceteaz  în cazul retragerii din Asocia ie. Retragerea din
Asocia ie nu poate avea loc decât în situa ia în care Asociatul respectiv renun  unilateral la
Contractul de Delegare (r scump rare).
(2) Dac  oricare dintre Asocia i dore te s  se retrag  din Asocia ie, aceast  Parte va notifica
Pre edintelui Asocia iei i celorlal i Asocia i inten ia sa.
(3) Adunarea General  a Asocia iei va analiza consecin ele retragerii planificate i va
propune P ilor modific rile care s  fie operate la Actul Constitutiv al Operatorului i/sau la
Contractul de Delegare (în special în ceea ce prive te Lista de Investi ii i Planul de Finan are
al s u), conform prevederilor Contractului de Delegare.
(4) Pre edintele Asocia iei va convoca Adunarea General  în cel mult 30 zile de la data
retragerii unuia dintre Asocia i, pentru a modifica corespunz tor prezentul Statut i Actul
Constitutiv al Asocia iei.
(5) Orice membru care se retrage din Asocia ie este obligat s  pl teasc :
a) sumele corespunz toare ramburs rii, de c tre Operator, a împrumuturilor contractate,
pentru finan area dezvolt rii (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent daca sunt
extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciilor respectivului membru, de care a
beneficiat în perioada în care a fost membru al Asocia iei plus cheltuielile aferente acestor
împrumuturi;
b) sumele corespunz toare investi iilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru
al Asocia iei, altele decât cele prev zute la lit.a);



c) sumele corespunz toare r scump rii Contractului de Delegare prev zute de acesta.
Art. 13. Asocia ia poate accepta noi membri, cu consim mântul tuturor Asocia ilor,
exprimat prin hot râre a Consiliului Local sau Jude ean, dup  caz, i cu încheierea unui act
adi ional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt men iona i în preambulul Statutului.
Orice unitate administrativ-teritorial  care devine membru al Asocia iei accept  în totalitate
prevederile prezentului Statut i deleag  gestiunea Serviciilor Operatorului, prin act adi ional
la Contractul de Delegare, semnat de Asocia ie în numele i pe seama unit ii administrativ-
teritoriale respective.

CAPITOLUL V  ORGANELE ASOCIA IEI

Adunarea General  al Asocia iei

Art. 14.  (1) Adunarea General  este organul de conducere al Asocia iei, format din to i
reprezentan ii desemna i de Autorit ile Locale.

(2) Fiecare Autoritate Local  va desemna un reprezentant ca membru în Adunarea General
al Asocia iei. Mandatul reprezenta ilor este valabil de la data numirii acestora pân  la data
revoc rii/înlocuirii lor, prin hot rârea Autorit ii Locale competente.
(3) Fiecare Autoritate Local  va depune toate diligen ele pentru a- i asigura reprezentarea
permanent  în cadrul Adun rii Generale a Asocia iei.
(4) Hot rârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentan ilor vor fi transmise, în copie,

ilor i Adun rii Generale în termen de 7(sapte  ) zile calendaristice de la data emiterii lor.

Art. 15.  Sunt numi i în calitate de membri ai Adun rii Generale:
- Dl. Anghel Cristian , numit de Consiliul Local al municipiului Baia Mare
- Dna Godja Eugenia, numita de Consiliul Local al municipiului Sighetu Marmatiei
- Dl.Ciolpan Vasile , numit de Consiliul Local al orasului Viseu de Sus
- Dl.Stetco Remus , numit de Consiliul Local al orasului Borsa
- Dl Barbuloviciu Valer, numit de Consiliul Local al orasului Baia Sprie
- Dl Mitru Lese, numit de Consiliul Local al orasului Targu Lapus
- Dl Bindiu Nicolae, numit de Consiliul Local al orasului Cavnic,
- Dl Adoreanu Kraiger  Zamfir , numit de Consiliul Local al orasului Seini
- Dl Butean Petru Ioan, numit de Consiliul Local al orasului Somcuta Mare
- Dl Ardelean Anton, numit de Consiliul Local al orasului Tautii Magheraus
- Dl Iusco Vasile, numit de Consiliul Local al orasului  Dragomiresti
- D-l Iuga Stefan, numit de Consiliul Local al orasului Salistea de Sus
- Dl Ardelean Vasile, numit de Consiliul Local al orasului Ulmeni



- Dl  Moldovan Gheorghe, numit de Consiliul Local al comunei Vadu Izei,
- Dl Tuns Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Valea Chioarului,
- Dl Maris Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Viseu de Jos,
- Dl Kovacs Marinel, numit de Consiliul Judetean Maramures

Art. 16.   Adunarea General  alege dintre membrii s i Pre edintele Asocia iei care are
atribu iile prev zute în prezentul Statut i care reprezint  Asocia ia în raporturile cu ter ii, cu
excep ia situa iilor în care se prevede expres altfel.

Art. 17. - (1)  Adunarea General  îndepline te atribu iile care îi revin Adun rii Generale
conform art. 21 al. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asocia ii i
funda ii, precum i atribu iile speciale prev zute de prezentul Statut, în exercitarea
competen elor privind Serviciile Delegate încredin ate de c tre Autorit ile Locale membre,
i drepturile speciale acordate de Actul Constitutiv al Operatorului prev zut la art. 18 al. 2 lit.

a) din prezentul Statut .

(2) Principalele atribu ii ale Adun rii Generale a Asocia iei sunt:
a) stabilirea strategiei i a obiectivelor generale ale Asocia iei;
b) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioar ,

situa iile financiare ale Asocia iei pentru exerci iul încheiat i proiectul bugetului de
venituri i cheltuieli al Asocia iei pentru urm torul exerci iu financiar.

c) alegerea i revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea i revocarea cenzorului sau, dup  caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiin area de filiale;
f) aprobarea organigramei i politicii de personal a Asocia iei, precum i aprobarea

constituirii, atribu iilor, func ion rii i organiz rii aparatului tehnic al Asocia iei;
g) aprobarea contractelor a c ror valoare dep te echivalentul în lei al sumei de 20000

Euro;
h) modificarea Actului Constitutiv i a Statutului Asocia iei;
i) dizolvarea i lichidarea Asocia iei, precum i stabilirea destina iei bunurilor r mase

dup  lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri în Asocia ie i a retragerii unor membri din

Asocia ie;
k) orice alte atribu ii prev zute în lege sau în Statut.

(3) Prin prezentul Statut, Autorit ile Locale membre încredin eaz  Asocia iei dreptul ca, prin
Adunarea General , s  exercite în numele i pe seama lor urm toarele atribu ii legate de
Servicii



a) aprobarea strategiilor privind îmbun irea i dezvoltarea Serviciilor, a programelor
de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de utilit i publice existente, a
programelor de înfiin are a unor noi sisteme, precum i a programelor de protec ie a
mediului, prezentate de Consiliul Director al Asocia iei;

b) coordonarea proiect rii i execu iei lucr rilor tehnico-edilitare, în scopul realiz rii
acestora într-o concep ie unitar i corelat  cu programele de dezvoltare economico-
social  a localit ilor, de amenajare a teritoriului, urbanism i mediu;

c) asigurarea gestion rii i administr rii Serviciilor de c tre Operator pe criterii de
eficien  economic i managerial , având ca obiectiv atingerea i respectarea
indicatorilor de performan  a Serviciilor, stabili i prin contractul de delegare a
gestiunii;

d) consultarea asocia iilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor i strategiilor
locale i a modalit ilor de organizare i func ionare a Serviciilor;

e) medierea conflictelor dintre utilizatori i Operator, la cererea uneia dintre p i;
f) monitorizarea i controlul modului de respectare a obliga iilor i responsabilit ilor

asumate de Operator prin Contractul de Delegare cu privire la:
§ modul de respectare i de îndeplinire a obliga iilor contractuale asumate de

Operator, în special respectarea indicatorilor de performan , inclusiv în rela ia
cu utilizatorii,

§ modul de administrare, exploatare, conservare i men inere în func iune,
dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilit i publice, mai ales
exploatarea eficient i în condi ii de siguran  a sistemelor de utilit i publice
sau a altor bunuri apar inând patrimoniului public i/sau privat al unit ilor
administrativ-teritoriale, afectate Serviciilor,

§ asigurarea protec iei mediului i a domeniului public,
§ asigurarea protec iei utilizatorilor;

g) solicitarea de informa ii cu privire la nivelul i calitatea Serviciilor furnizate/prestate
i cu privire la modul de între inere, exploatare i administrare a bunurilor din

proprietatea public  sau privat  a unit ilor administrativ-teritoriale, încredin ate
pentru realizarea Serviciilor;

h) invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor ap rute în
rela ia cu utilizatorii Serviciilor,

i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii Arii a Deleg rii prev zute în
Contractul de Delegare;

j) de la data la care Autorit ile Locale membre hot sc trecerea la un sistem de tarif
unic, aprobarea modulului de formare i a stabilirii pre urilor i tarifelor, respectiv
ajustarea si modificarea pre urilor i  tarifelor propuse de Operator;



k) monitorizarea respect rii angajamentelor asumate fa  de Operator prin clauzele
contractuale stabilite prin Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor i aplicarea

surilor corective prev zute de Contractul de Delegare în situa ia în care Operatorul
nu respect  nivelul indicatorilor de performan i eficien  la care s-a obligat i nu
asigur  continuitatea Serviciilor;

l) aprobarea Caietului de Sarcini i a Regulamentului consolidat i armonizat al
Serviciilor pentru întreaga Arie a Deleg rii, prezentate de Consiliul Director;

m) strarea, în condi iile legii, a confiden ialit ii datelor i informa iilor economico-
financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public;

(4) Adunarea General  a Asocia iei adopt  de asemenea orice hot râri în exercitarea
drepturilor speciale acordate Asocia iei prin Actul Constitutiv al Operatorului înfiin at
conform art. 18 alin. (2) lit. a) din prezentul Statut.

Art. 18.   (1) În temeiul art. 17 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea General  delibereaz
asupra aspectelor legate de obiectivele Asocia iei, având în vedere interesul s u comun, în
special:

- Operatorul
- Contractul de Delegare
- Masterplan-ul pentru Servicii (caietul de sarcini i lista de investi ii)
- Politica de tarife

(2) În leg tur  cu acestea, P ile declar  c  :

a) Operatorul
1. Operatorul va fi  o societate comercial  înfiin at  într-una dintre formele prev zute de
legisla ia privind societ ile comerciale, având ca ac ionari toate sau o parte dintre unit ile
administrativ-teritoriale membre ale Asocia iei.
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciilor pentru
Autorit ile Locale semnatare ale prezentului Statut.
3. Asocia ia va fi consultat  cu privire la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al
Operatorului, înainte de aprobarea acestora. Autorit ile Locale vor respecta avizul
Asocia iei.
4. Asocia ia va exercita drepturi speciale de control i informare care îi sunt acordate prin
Actul Constitutiv al Operatorului.

b) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor



1. P ile încredin eaz  Asocia iei, prin prezentul Statut, exerci iul competen elor lor privind
Serviciile, prev zute la art. 17 alin. (3) de mai sus.
2. Contractul de Delegare va fi semnat pe de o parte de Asocia ie, în numele i pe seama
unit ilor administrativ-teritoriale membre care vor avea împreun  calitatea de Autoritate
Delegant , i pe de alt  parte de Operator.
3. Prin Contractul de Delegare, Asocia ia, în numele i pe seama Autorit ilor Locale
membre, va conferi Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciile, ca servicii publice,
în cadrul ariei geografice a teritoriului unit ilor administrativ teritoriale membre, precum i
concesiunea exclusiv  asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu
ap i de canalizare aferente Serviciilor, i private aferente Serviciilor. Operatorul va fi
responsabil de implementarea programelor de investi ii convenite de P i, va între ine,
moderniza, reabilita i extinde sistemele de alimentare cu ap i de canalizare i va gestiona
Serviciile pe riscul i r spunderea sa, conform dispozi iilor Contractului de Delegare.
4. Adunarea General  a Asocia iei va monitoriza îndeplinirea de c tre Operator a obliga iilor
ce-i incumb  în temeiul Contractului de Delegare.
5. Asocia ia, în temeiul dreptului de exercitare a compete elor membrilor s i legate de
Servicii, care îi sunt conferite prin prezentul Statut, va exercita în numele i pe seama
Autorit ilor Locale membre, drepturile i obliga iile contractuale care le revin acestora în
calitate de Autoritate Delegant .

c) Masterplan-ul pentru Servicii (caietul de sarcini i lista de investi ii)
1. Masterplan-ul va fi elaborat i actualizat periodic, inând seama de nevoile specifice ale
fiec rei P i.
2. Sursele de finan are a investi iilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea
European  sau institu ii financiare, fonduri de la bugetele locale ale Autorit ilor Locale,
fondurile proprii sau atrase ale Operatorului.
3. Lista de Investi ii i Planul de Finan are a Investi iilor, cuprinse în Masterplan, vor fi
discutate în edin ele Adun rii Generale a Asocia iei i aprobate de fiecare dintre Autorit ile
Locale. Acestea vor face parte integrant  din Contractul de Delegare.
4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investi ii vor fi supuse avizului consultativ al
Asocia iei înainte de a fi aprobate de Autorit ile Locale membre vizate de respectiva List  de
Investi ii.

d) Politica tarifar
1. Fiecare Autoritate Local  va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator în aria
geografic  corespunz toare competen ei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare
stabilite de Asocia ie i dup  consult ri prealabile în cadrul Asocia iei. Tarifele vor fi
stabilite, ajustate i modificate conform legisla iei în vigoare.



2. De îndat  ce P ile vor hot rî trecerea la un sistem de Tarif Unic pentru întreaga arie a
deleg rii de gestiune, Asocia ia va avea atribu ia de a aproba stabilirea, ajustarea i
modificarea acestui tarif unic, în numele i  pe seama unit ilor administrativ teritoriale
membre.

Art. 19.  Membrii Adun rii Generale sunt r spunz tori pentru activitatea lor în conformitate
cu legisla ia în vigoare.

Art. 20.  (1) Adunarea General  va fi convocat  cel pu in o dat  la 3 (trei) luni sau ori de
câte ori este necesar, de c tre Pre edintele Asocia iei sau de un num r de cel pu in 3membri.
(2) Convocarea va fi transmis  prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel pu in 3 zile calendaristice
înainte de data edin ei i va cuprinde data, ora, locul i ordinea de zi a edin ei.
(3) Participan ii la edin ele Adun rii Generale vor fi reprezentan ii numi i de Autorit ile
Locale.
(4) edin ele Adun rii Generale a Asocia iei vor fi conduse de Pre edintele Asocia iei sau, în
absen a acestuia de persoana desemnat  de Adunarea General  dintre membrii s i.
(5) Adunarea General  va alege dintre participan ii la edin  un secretar care va redacta
procesul verbal al edin ei.
(6) Procesul verbal este semnat de Pre edinte i de secretar. O copie a procesului verbal va fi
transmis , în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data edin ei, fiec rei Autorit i
Locale, indiferent dac  reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la edin .

Art. 21.  (1) Fiecare membru al Adun rii Generale are un vot egal în Adunarea General .
Dreptul de vot nu poate fi transmis.

(2) Pentru a fi valabile hot rârile Adun rii Generale adoptate în exercitarea atribu iilor
prev zute la art. 17 alin. (2) lit. a) -g) din prezentul Statut se iau în prezen a a 3/4 din membri
i cu majoritatea voturilor membrilor prezen i.  Dac  la prima convocare cvorumul nu este

îndeplinit, Adunarea General  se convoac  pentru o dat  ulterioar  care nu poate fi mai târziu
de 15 zile calendaristice de la data stabilit  pentru prima convocare, iar la a doua convocare
Adunarea General  este valabil întrunit  indiferent de num rul de membri prezen i.

(3) Dac  o hot râre a Adun rii Generale prive te în mod direct Serviciile sau bunurile care
apar in unei anumite Autorit i Locale, nici o hot râre nu poate fi luat  f  votul favorabil al
reprezentantului respectivei Autorit i Locale.

(4) Pentru a fi valabile hot rârile Adun rii Generale adoptate în exercitarea atribu iilor
prev zute la art. 17 alin. (3) lit. b)-h), k) i m)  i la art. 17 alin. (4) din prezentul Statut se iau



în prezen a tuturor membrilor, cvorum obligatoriu la oricare convocare, i cu votul favorabil
fie a cel pu in jum tate din num rul Autorit ilor Locale membre care însumeaz  cel pu in
2/3 din num rul total al popula iei membrilor Asocia iei, fie a cel pu in 2/3 din num rul
Autorit ilor Locale membre care însumeaz  cel pu in jum tate din num rul total al
popula iei membrilor Asocia iei.  Pentru luarea acestor hot râri este necesar ca printre cei
care voteaz  favorabil s  se numere  reprezentantul Jude ului Maramures.

(5) Pentru a fi valabile hot rârile Adun rii Generale adoptate în exercitarea atribu iilor
prev zute la art. 17 alin. (2) lit. h)  j) i art. 17 alin. (3) lit. a), i), j) i l)  din prezentul Statut
se iau în prezen a tuturor membrilor, cvorum obligatoriu la oricare convocare, i cu votul
favorabil al tuturor Autorit ilor Locale membre ale Asocia iei.

Art. 22. (1) Hot rârile Adun rii Generale luate în exercitarea atribu iilor prev zute la art. 17
alin. (2) lit. h)  j) i art. 17 alin. (3) lit. a), i), j) i l) nu pot fi votate de reprezentan ii
Autorit ilor Locale membre în Adunarea General  decât în baza unui mandat special,
acordat expres, în prealabil, prin hot râre a Autorit ii Locale al c rei reprezentant este.
(2) Hot rârile luate de Adunarea General  a Asocia iei trebuie aduse la cuno tin a
Autorit ilor Locale membre în termen de cel mult .7... zile de la adoptare. Aceste hot râri
sunt asimilate actelor administrative i lor li se aplic  toate prevederile legale privind
aducerea lor la cuno tin  public  de c tre secretarii fiec rei unit i administrativ-teritoriale
membre. De asemenea Asocia ia este obligat  s  publice toate hot rârile Adun rii Generale
pe propria pagin  de internet.

Consiliul Director

Art. 23. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asocia iei, format din
Pre edintele Asocia iei ,înc  5 (cinci) si un secretar  membri numi i de Adunarea General , pe
o perioada de 4_(patru)___ ani. Componen a Consiliului Director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asocia iei, utilizând principiul
reprezent rii prin rota ie.
(2) Pre edintele Asocia iei este i Pre edinte al Consiliul Director.

Art. 24. -  Sunt numi i în calitate de membri ai Consiliu Director:
• Dl Kovacs Marinel, presedinte, presedinte al Consiliului judetean Maramures
• Dl Marinescu Emil, vicepresedinte, vicepresedinte al CJMM
• Dna Popa Daniela-director executiv al Asociatiei
• Dna Godja Eugenia, membru, primar al municipiului Sighetu Marmatiei
• Dl Adoreanu  Kraiger Zamfir Stefan, membru, primar al orasului Seini



• Dl Barbuloviciu  Valer, membru, primar al orasului Baia Sprie
• Dl lese Mitru, secretar, primar al orasului Tg Lapus

Art. 25. -  Consiliul Director asigur  punerea în executare a hot rârilor Adun rii Generale. În
exercitarea competen elor sale, Consiliul Director:
a) prezint  Adun rii Generale raportul de activitate pe perioada anterioar , executarea

bugetului de venituri i cheltuieli, bilan ul contabil, proiectul bugetului de venituri i
cheltuieli al exerci iului  financiar viitor i proiectul programelor Asocia iei;

b) încheie acte juridice în numele i pe seama Asocia iei, cu excep ia contractelor a c ror
valoare dep te echivalentul în lei al sumei de 20 000 Euro;

c) asigur  elaborarea strategiilor privind îmbun irea i dezvoltarea Serviciilor, utilizând
principiul planific rii strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere i
modernizare a sistemelor de utilit i publice existente, a programelor de înfiin are a
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum i a programelor de
protec ie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adun rii Generale a Asocia iei;

d) asigur  elaborarea Caietului de Sarcini i a Regulamentului consolidat i armonizat al
Serviciilor pentru întreaga Arie a Deleg rii, pe care le supune spre aprobare Adun rii
Generale a Asocia iei;

e) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de Adunarea General .

Art. 26.  Membrii Consiliului Director sunt r spunz tori pentru activitatea lor în
conformitate cu legisla ia în vigoare.

Art. 27.  (1) Consiliul Director se întrune te în edin e, o dat   pe luna sau ori de câte ori
este nevoie, la convocarea Pre edintelui Asocia iei.
(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezen a a tuturor celor 7 membri, cu votul
favorabil a cel pu in  patru  dintre ei.

Controlul Financiar al Asocia iei

Art. 28.  (1) Controlul financiar intern al Asocia iei este asigurat de un cenzor numit de
Adunarea General  pentru o perioad  de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.
(2) Cenzor al Asocia iei este  Sasaran Mihai .
(3) Cenzorul are atribu iile prev zute de lege.

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA I LICHIDAREA

Art. 29.  Asocia ia se dizolv  :
- de drept;



- prin hot rârea instan ei judec tore ti competente;
- prin hot rârea Adun rii Generale.

Art. 30.  Asocia ia se dizolv  de drept prin:
- imposibilitatea realiz rii scopului i obiectivelor pentru care a fost constituit , dac  în

termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea
acestui scop;

- imposibilitatea constituirii Adun rii Generale sau a Consiliului Director în conformitate
cu prezentul Statut, dac  aceast  situa ie dureaz  mai mult de un an de la data la care
Adunarea General  sau, dup  caz, Consiliul Director trebuia s  se constituie;

- reducerea num rului de asocia i sub limita de trei, dac  acesta nu a fost completat în
termenul legal prev zut în acest scop.

Art. 31.  Asocia ia se dizolv  prin hot rârea instan ei judec tore ti competente când:
- scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
- realizarea scopului s u este urm rit  prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- Asocia ia urm re te un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
- Asocia ia a devenit insolvabil .

Art. 32.  Lichidarea Asocia iei se va face în condi iile prev zute de lege.

Art. 33.  (1) Dup  terminarea lichid rii, lichidatorii trebuie s  cear  radierea Asocia iei din
Registrul asocia iilor i funda iilor.
(2) Asocia ia î i înceteaz  existen a la data radierii ei din Registrul asocia iilor i funda iilor.

CAPITOLUL VIII  DISPOZI II FINALE

Art. 34.  (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adi ionale semnate de
reprezentan ii tuturor P ilor, special împuternici i în acest scop.
(2) Prezentul Statut este guvernat de legea român . Ïn situa ia în care intervin modific ri ale
legisla iei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3) Toate disputele n scute din sau în leg tur  cu acest Statut, inclusiv orice problem  privind
interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil , vor
fi deduse spre solu ionare instan elor judec tore ti competente.
Prezentul Statut a fost semnat în 22 exemplare originale, ast zi, data autentific rii sale.
ASOCIA II

Municipiul Baia Mare, prin   Anghel Cristian________________



Municipiul Sighetu Marmatiei, prin   Eugenia Godja________________

Ora ul Viseu de Sus , prin Ciolpan Vasile_______________

Ora ul Borsa, prin  Stetco Remus_______________

Ora ul  Baia Sprie, prin Barbuloviciu Valer_______________

Ora ul Targu Lapus, prin Mitru Lese_______________

Ora ul Cavnic, prin Bindiu Nicolae_______________

Ora ul Seini, prin Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan_______________

Ora ul Somcuta Mare, prin Butean Petru Ioan_______________

Ora ul Tautii Magheraus, prin  Ardelean Anton_______________

Orasul  Dragomiresti , prin Iusco Vasile_______________

Orasul Salistea de Sus, prin Iuga Stefan_______________

Orasul Ulmeni, prin Ardelean Vasile _______________

Comuna  Vadu Izei , prin Moldovan Gheorghe_______________

Comuna Valea Chioarului, prin Tuns Vasile _____________

Comuna  Viseu de Jos, prin Maris Vasile_______________

Jude ul   Maramures, prin Kovacs Marinel ______________,


