
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                            R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind înfiin area „Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea

integrat  a de eurilor menajere în jude ul Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul Direc iei
Tehnice, precum i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ,

inând cont de prevederile art. 11, 12 i ale art. 92 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/ 2006 cu
modific rile i complet rile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, precum i ale Ordonan ei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005,
 În temeiul art. 91 alin. (6) lit.c) i art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Actul constitutiv al „Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea
integrat  a de eurilor menajere în jude ul Maramure ”, conform anexei nr.1, care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.2. Se aprob  Statutul cadru al „Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea integrat
a de eurilor menajere în jude ul Maramure ”, conform anexei nr.2, care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.3. Se aprob  patrimoniul ini ial al „Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea
integrat  a de eurilor menajere în jude ul Maramure ”  în cuantum de 12.259 lei,

Art.4. Se aprob  alocarea sumei de 2.000 lei, reprezentând aportul jude ului Maramure  la constituirea
patrimoniului ini ial al „Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a de eurilor
menajere în jude ul Maramure ”.

Art.5. Se aprob  cotiza ia anual  a jude ului Maramure  la sus inerea activit ilor asocia iei, în cuantum de
1.000 lei.

Art.6. Se aprob  ca sediul „Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a
de eurilor menajere în jude ul Maramure ” s  fie stabilit în jude ul Maramure , localitatea Baia Mare, strada
Gheorghe incai, num rul 46, în vederea desf ur rii activit ii acesteia.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire i punerea în aplicare a prezentei hot râri se îns rcineaz  Pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure , prin Direc ia Economic , Direc ia Juridic i Administra ie Public i Direc ia Tehnic .

Art.8. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Economice;
- Consiliilor locale din jude ;
- Compartimentului pentru preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului  jude ean
Maramure  din data de 29 august 2008.

PRE EDINTE
Mircea Man

                 Contrasemneaz
                                 SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 29 august 2008
Nr. 149



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

                                Anexa nr. 1
la Hot rârea C.J. MM

    nr. 149 din 29 aug 2008
ACT CONSTITUTIV

al asocia iei de dezvoltare intercomunitar  de utilit i publice pentru serviciul de salubrizare a
localit ilor i managementul de eurilor solide

“Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a de eurilor menajere in jude ul
Maramure

I. ASOCIA II:
1. Jude ul Maramure , prin Consiliul Jude ean Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe incai, nr. 46, jud.

Maramure , cod 430311, reprezentat de Mircea Man în calitate de pre edinte, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Jude ean nr. 103/ 22.11.2005

2. Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe incai nr. 37, jud.
Maramure  , cod 430311, reprezentat de Cristian Anghel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Baia Mare nr. 483/24.11.2005

3. Municipiul Sighetu Marma iei, prin Consiliul Local Sighetu Marma iei, cu sediul în Sighetu Marma iei, str. Bogdan
Vod  nr. 14, jud. Maramure , cod 435500 , reprezentat de  Eugenia Godja, în calitate de primar, legal împuternicit
în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Sighetu Marma iei nr. 94 din 30.11.2005

4. Ora ul Bor a, prin Consiliul Local Bor a, cu sediul în Bor a, str. Libert ii nr. 46, jud. Maramure , cod 435250,
reprezentat de Remus Cornel te co, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Bor a nr. 86 din 19.12.2005

5. Ora ul Vi eu de Sus, prin Consiliul Local Vi eu de Sus, cu sediul în Vi eu de Sus, str. 22 Decembrie nr.19, jud.
Maramure , cod 435700, reprezentat de Vasile Ciolpan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Vi eu de Sus nr 103.din 29.11. 2005

6. Ora ul Baia Sprie, prin Consiliul Local Baia Sprie, cu sediul în ora ul Baia Sprie, Jud. Maramure , str. Libert i nr.
4, cod 435100, reprezentat  de Dorin Vasile Pasca, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Baia Sprie  nr. 129 din 27.10.2005.

7. Ora ul Târgu L pu , prin Consiliul Local Târgu L pu , cu sediul în ora ul Târgu L pu , str. ible ului nr. 2, Jud.
Maramure , cod 435600, reprezentat  de Mitru Le e, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Târgu L pu  nr. 86 din 30.11.2005

8. Ora ul Somcuta Mare, prin Consiliul Local omcuta Mare, cu sediul în ora ul omcuta Mare, Str. Republicii nr.7
Jud. Maramure , cod 437335, reprezentat  de Vasile Dorinel Alb, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local omcuta Mare nr. 116 din 18.11.2005

9. Ora ul Cavnic, prin Consiliul Local Cavnic, cu sediul în ora ul Cavnic, Str. 22 Decembrie  nr.7 Jud. Maramure ,
cod 435300, reprezentat  de Alexandru Drago , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Cavnic nr. 42 din 29.11.2005

10. Ora ul Ulmeni, prin Consiliul Local Ulmeni, cu sediul în ora ul Ulmeni, Str. Petre Dulfu nr.62A Jud. Maramure , cod
437355, reprezentat  de Lucian Ioan Titus Morar, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Ulmeni nr. 45 din 28.11.2005

11. Ora ul Seini, prin Consiliul Local Seini, cu sediul în ora ul Seini Str. Pia a Unirii nr. 16 Jud. Maramure , cod
435400, reprezentat  de Adoreanu Kreiger Zamfir, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Seini nr. 62 din 24.11.2005

12. Ora ul Dragomire ti, prin Consiliul Local Dragomire ti, cu sediul în ora ul Dragomire ti, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 151, Jud. Maramure , cod 437140, reprezentat  de Vasile Iusco, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Dragomire ti nr. 29 din 30.11.2005

13. Ora ul S li tea de Sus, prin Consiliul Local S li tea de Sus, cu sediul în ora ul S li tea de Sus, Str, Principal  nr.
2040,  Jud. Maramure , cod 437295, reprezentat  de Stefan Iuga, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local S li tea de Sus nr. 1 din 04.01.2006

14. Ora ul T ii M gher , prin Consiliul Local T ii M gher , cu sediul în ora ul T ii M gher , Str.
Principal  nr. 290,  Jud. Maramure , cod 437345, reprezentat  de Anton Ardelean, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local T ii M gher   nr. 102 din 17.11.2005



15. Comuna Ardusat, prin Consiliul Local Ardusat, cu sediul în comuna Ardusat, str. Principal  nr. 30, Jud. Maramure ,
cod 437005, reprezentat  de Ciprian Vasile Rus, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Ardusat nr  1 din 27.01.2006

16. Comuna Arini , prin Consiliul Local Arini , cu sediul în comuna Arini , str. Principal  nr. 65, Jud. Maramure , cod
437010, reprezentat  de Gheorghe Mure an, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Arini  nr  45 din 2005.

17. Comuna Asuaju de Sus, prin Consiliul Local Asuaju de Sus, cu sediul în comuna Asuaju de Sus, nr…., Jud.
Maramure , cod 437016, reprezentat  de Vasile Boitor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Asuaju de Sus nr. 24 din 29.11. 2005.

18. Comuna B a de sub Codru, prin Consiliul Local B a de sub Codru, cu sediul în comuna B a de sub Codru nr.
19, Jud. Maramure , cod 437020 reprezentat  de Gheorghe Ghita, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local B a de sub Codru nr. 28 din 30.11. 2005.

19. Comuna B iu , prin Consiliul Local B iu , cu sediul în comuna B iu , str Principal  nr. 413, Jud. Maramure , cod
437025 reprezentat  de Mihai Cetera , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local B iu  nr. 55 din 25.11. 2005.

20. Comuna B se ti, prin Consiliul Local B se ti, cu sediul în comuna B se ti, str. Principala nr. 133 jud Maramure ,
cod 437030, reprezentat  de Ioan C uz, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local B se ti nr 2 din 19.01.2006.

21. Comuna Bicaz, prin Consiliul Local Bicaz, cu sediul în comuna Bicaz, str. Principala nr. 85 jud Maramure , cod
437040, reprezentat  de Dorin Flaviu Mitre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Bicaz nr 1 din 10.01.2006.

22. Comuna Bistra, prin Consiliul Local Bistra, cu sediul în comuna Bistra, str. Principala nr. 314 jud Maramure , cod
437045, reprezentat  de Vasile Bumbar, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Bistra nr 24 din 24.11.2005.

23. Comuna Bârsana, prin Consiliul Local Bârsana, cu sediul în comuna Bârsana, str. Principala nr. 617, jud.
Maramure , cod 437035, reprezentat  de Petru Cudrici, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Bârsana nr. 19 din 18.11.2005.

24. Comuna Bocicoiu Mare, prin Consiliul Local Bocicoiu Mare, cu sediul în comuna Bocicoiu Mare, str. Principala nr.
136, jud. Maramure , cod 437050, reprezentat  de Liviu Lazarciuc, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Bocicoiu Mare nr. 38 din 22.12.2005.

25. Comuna Bogdan Vod , prin Consiliul Local Bogdan Vod , cu sediul în comuna Bogdan Vod , str. Principala nr.
363, jud. Maramure , cod 437055, reprezentat  de Ioan Deac, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local Bogdan Vod  nr. 25 din 21.11.2005.

26. Comuna Boiu Mare, prin Consiliul Local Boiu Mare, cu sediul în comuna Boiu Mare, str. Principala nr. 204, jud.
Maramure , cod 437060, reprezentat  de Gavril Pop, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Boiu Mare nr. 31 din 29.11.2005.

27. Comuna Botiza, prin Consiliul Local Botiza, cu sediul în comuna Botiza, str. Principala nr. 416, jud. Maramure ,
cod 437065, reprezentat  de Ioana Trifoi, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Botiza nr. 24 din 29.11.2005.

28. Comuna Bude ti, prin Consiliul Local Bude ti, cu sediul în comuna Bude ti, str. Principala nr. 816, jud. Maramure ,
cod 437070, reprezentat  de Liviu Vasile  T ma , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Bude ti nr. 36 din 23.11.2005.

29. Comuna C line ti, prin Consiliul Local C line ti, cu sediul în comuna C line ti, str. Principal  nr. 26, jud.
Maramure , cod 437075, reprezentat  de Mihai Stefan Neme , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local C line ti nr. 35 din 29.11.2005.

30. Comuna Cerne ti, prin Consiliul Local Cerne ti, cu sediul în comuna Cerne ti, str. Principal  nr. 146, jud.
Maramure , cod 437085, reprezentat  de Marcel Ionic  Gârda, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local Cerne ti nr. 35 din 21.11.2005.

31. Comuna Cicîrl u, prin Consiliul Local Cicîrl u, cu sediul în comuna Cicîrl u, str. Principal  nr. 389, jud.
Maramure , cod 437095, reprezentat  de Vasile Zetea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Cicîrl u nr. 45 din 30.11.2005.

32. Comuna Câmpulung la Tisa, prin Consiliul Local Câmpulung la Tisa, cu sediul în comuna Câmpulung la Tisa, str.
Principal  nr. 689, jud. Maramure , cod 437080, reprezentat  de Valentin Pop, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Câmpulung la Tisa nr. 4 din 28.02.2006.

33. Comuna Coa , prin Consiliul Local Coa , cu sediul în comuna Coa , str. Principal  nr. 265A, jud. Maramure , cod
437282, reprezentat  de Sabin Ra , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Coa  nr. 45 din 25.11.2005.



34. Comuna Colt u, prin Consiliul Local Colt u, cu sediul în comuna Colt u, str. Principal  nr.34, jud. Maramure , cod
437283, reprezentat  de Lajos Cendes, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Colt u nr. 50 din 25.11.2005.

35. Comuna Copalnic M tur, prin Consiliul Local Copalnic M tur, cu sediul în comuna Copalnic M tur, str.
Principal  nr. 225A, jud. Maramure , cod 437100, reprezentat  de Vasile tefan Mihalca, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Copalnic M tur nr. 37 din 25.11.2005.

36. Comuna Coroieni, prin Consiliul Local Coroieni, cu sediul în comuna Coroieni, str. Principal  nr. 162, jud.
Maramure , cod 437126, reprezentat  de Gavril Ropan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Coroieni nr. 30 din 28.11.2005.

37. Comuna Cup eni, prin Consiliul Local Cup eni, cu sediul în comuna Cup eni, str. Principal  nr. 32, jud.
Maramure , cod 437130, reprezentat  de Ioan Mircea Boga, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local Cup eni nr. 2 din 10.01.2006.

38. Comuna Dese ti, prin Consiliul Local Dese ti, cu sediul în comuna Dese ti, str. Principal  nr. 190, jud. Maramure ,
cod 437135, reprezentat  de Gheorghe Bohotici, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Dese ti nr. 14 din 24.11.2005.

39. Comuna Dumbr vi a, prin Consiliul Local Dumbr vi a, cu sediul în comuna Dumbr vi a, str. Principal  nr. 226, jud.
Maramure , cod 437145, reprezentat  de Felician Gheorghe Ciceu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Dumbr vi a nr. 41 din 25.11.2005.

40. Comuna F rca a, prin Consiliul Local F rca a, cu sediul în comuna F rca a, str. Independen ei nr. 59, jud.
Maramure , cod 437155, reprezentat  de Ioan Stegeran, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local F rca a nr. 83 din 06.12.2005.

41. Comuna Giule ti, prin Consiliul Local Giule ti, cu sediul în comuna Giule ti, str. Principal  nr. 114, jud. Maramure ,
cod 437160, reprezentat  de Petru Stefan Codrea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Giule ti nr. 2 din 23.01.2006.

42. Comuna Gârdani, prin Consiliul Local Gârdani, cu sediul în comuna Gârdani, str. Principal  nr. 452, jud.
Maramure , cod 437301, reprezentat  de Gheorghe T ran, în calitate de primar interimar, legal împuternicit în
acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Gârdani nr. 30 din 29.11.2005.

43. Comuna Gro i, prin Consiliul Local Gro i, cu sediul în comuna Gro i, str. Principal  nr. 187, jud. Maramure , cod
437165, reprezentat  de Gheorghe Lupan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Gro i nr. 29 din 23.11.2005.

44. Comuna Gro ii ible ului, prin Consiliul Local Gro ii ible ului, cu sediul în comuna Gro ii ible ului, str.
Principal  nr. 497, jud. Maramure , cod 437316, reprezentat  de Nicolae Burzo, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Gro ii ible ului nr. 39 din 25.11.2005.

45. Comuna Ieud, prin Consiliul Local Ieud, cu sediul în comuna Ieud, str. Principal  nr. 147, jud. Maramure , cod
437170, reprezentat  de Nicolae Traian David, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Ieud nr. 3 din 26.01.2006.

46. Comuna L pu , prin Consiliul Local L pu , cu sediul în comuna L pu , str. Principal   jud. Maramure , cod
437175, reprezentat  de Nicolae Giurgiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local L pu  nr. 1 din 26.01.2006.

47. Comuna Leordina, prin Consiliul Local Leordina, cu sediul în comuna Leordina, str. Principal , nr. 739,  jud.
Maramure , cod 437180, reprezentat  de tefan Gavriluti, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Leordina nr. 40 din 26.11.2005.

48. Comuna Mire u Mare, prin Consiliul Local Mire u Mare, cu sediul în comuna Mire u Mare, str. Principal , nr. 486
jud. Maramure , cod 437185, reprezentat  de Virgil Prun , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Mire u Mare nr. 29 din 10.11.2005.

49. Comuna Moisei, prin Consiliul Local Moisei, cu sediul în comuna Moisei, str. Principal , nr. 1300,  jud. Maramure ,
cod 437195, reprezentat  de Toader te cu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Moisei nr. 4 din 23.01.2006.

50. Comuna Oar a de Jos, prin Consiliul Local Oar a de Jos, cu sediul în comuna Oar a de Jos, str. Principal , nr. 216,
jud. Maramure , cod 437200, reprezentat  de Vasile Costina , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local Oar a de Jos, nr. 27 din 2005.

51. Comuna Ocna ugatag, prin Consiliul Local Ocna ugatag, cu sediul în comuna Ocna ugatag, str. 22
Decembrie, nr. 19,  jud. Maramure , cod 437205, reprezentat  de Vasile Sas, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Ocna ugatag nr. 2 din 26.01.2006.

52. Comuna Once ti, prin Consiliul Local Once ti, cu sediul în comuna Once ti, str. Principal , nr. 18,  jud.
Maramure , cod 437037, reprezentat  de Mihai Negrea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Once ti nr. 28 din 15.12.2005.



53. Comuna Petrova, prin Consiliul Local Petrova, cu sediul în comuna Petrova, str. Principal , nr. 792,  jud.
Maramure , cod 437210, reprezentat  de Ioan Petrovai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Petrova nr. 7 din 17.01.2006.

54. Comuna Poienile De Sub Munte, prin Consiliul Local Poienile de sub Munte, cu sediul în comuna Poienile de sub
Munte, str. Principal , nr. 382,  jud. Maramure , cod 437220, reprezentat  de tefan Oncea, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Poienile de sub Munte nr. 32 din 15.12.2005.

55. Comuna Poienile Izei, prin Consiliul Local Poienile Izei, cu sediul în comuna Poienile Izei, str. Principal , nr. 345,
jud. Maramure , cod 437215, reprezentat  de Vasile Dunka, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local Poienile Izei nr. 12 din 15.12.2005.

56. Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în comuna Recea, str. Principal , nr. 140,  jud. Maramure ,
cod 437225, reprezentat  de Octavian Pavel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Recea nr. 56 din 21.11.2005.

57. Comuna Remetea Chioarului, prin Consiliul Local Remetea Chioarului, cu sediul în comuna Remetea Chioarului,
str. Principal , nr. 80, jud. Maramure , cod 437230, reprezentat  de Ioan Pavel Buzdugan, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Remetea Chioarului nr. 40 din 30.11.2005.

58. Comuna Reme i, prin Consiliul Local Reme i, cu sediul în comuna Reme i, str. Principal , nr. 659,  jud. Maramure ,
cod 437235, reprezentat  de Petru ofine i, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Reme i nr. 4 din 27.01.2006.

59. Comuna Repedea, prin Consiliul Local Repedea, cu sediul în comuna Repedea, str. Principal , nr. 98,  jud.
Maramure , cod 437240, reprezentat  de Pavel Tiudic, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Repedea nr. 46 din 23.12.2005.

60. Comuna Rona de Jos, prin Consiliul Local Rona de Jos, cu sediul în comuna Rona de Jos, str. Principal , nr. 84,
jud. Maramure , cod 437245, reprezentat  de Ion Herbil, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Rona de Jos nr. 3 din 28.02.2006.

61. Comuna Rona de Sus, prin Consiliul Local Rona de Sus, cu sediul în comuna Rona de Sus, str. Principal , nr.
1286,  jud. Maramure , cod 437250, reprezentat  de Ioan Romaniuc, în calitate de primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Rona de Sus nr. 3 din 26.01.2006.

62. Comuna Rozavlea, prin Consiliul Local Rozavlea, cu sediul în comuna Rozavlea, str. Principal , nr. 348,  jud.
Maramure , cod 437255, reprezentat  de Vasile Mîrza, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Rozavlea nr. 24 din 28.11.2005.

63. Comuna Ruscova, prin Consiliul Local Ruscova, cu sediul în comuna Ruscova, str. Principal , nr. 903,  jud.
Maramure , cod 437260, reprezentat  de Turcsin Ioan,   în calitate de primar interimar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Ruscova nr. 2 din 27.01.2006.

64. Comuna Saras u, prin Consiliul Local Saras u, cu sediul în comuna Saras u, str. Principal , nr. 511,  jud.
Maramure , cod 437265, reprezentat  de Ioan Covaci, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Saras u nr. 25 din 24.11.2005.

65. Comuna Satulung, prin Consiliul Local Satulung, cu sediul în comuna Satulung, str. Principal , nr. 128,  jud.
Maramure , cod 437270, reprezentat  de Augustin Panici, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Satulung nr. 48 din 18.11.2005.

66. Comuna S eni, prin Consiliul Local S eni, cu sediul în comuna S eni, str. Principal , nr. 67,  jud.
Maramure , cod 437280, reprezentat  de Emilian Gheorghe Pop, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local S eni nr. 55 din 22.11.2005.

67. Comuna S cel, prin Consiliul Local S cel, cu sediul în comuna S cel, str. Principal , nr. 1077,  jud. Maramure ,
cod 437290, reprezentat  de Gavrila Dologa, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local S cel nr. 43 din 28.11.2005.

68. Comuna S lsig, prin Consiliul Local S lsig, cu sediul în comuna S lsig, str. Principal , nr. 66, jud. Maramure , cod
437300, reprezentat  de Florian Lucian Luca, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local S lsig nr. 44 din 22.12.2005.

69. Comuna S pân a, prin Consiliul Local S pân a, cu sediul în comuna S pân a, str. Principal , nr. 512,  jud.
Maramure , cod 437305, reprezentat  de Ioan Turda, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local S pân a nr. 27 din 30.11.2005.

70. Comuna Strîmtura, prin Consiliul Local Strîmtura, cu sediul în comuna Strîmtura, str. Principal , nr. 375,  jud.
Maramure , cod 437310, reprezentat  de Ioan Pasere, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Strîmtura nr. 15 din 30.06.2005.

71. Comuna Suciu de Sus, prin Consiliul Local Suciu de Sus, cu sediul în comuna Suciu de Sus, str. Principal , nr.
791,  jud. Maramure , cod 437315, reprezentat  de Viorel Pa ca, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Suciu de Sus nr. 26 din 22.12..2005.



72. Comuna ieu, prin Consiliul Local ieu, cu sediul în comuna ieu, str. Principal , nr. 812,  jud. Maramure , cod
437320, reprezentat  de Irina Adriana Gabriela Iusco, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local ieu nr. 3 din 03.02.2006.

73. Comuna ti, prin Consiliul Local ti, cu sediul în comuna ti, str. Principal , nr. 430,  jud. Maramure ,
cod 437325, reprezentat  de Gheorghe Bud, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local ti nr. 45 din 25.11.2005.

74. Comuna Vadu Izei, prin Consiliul Local Vadu Izei, cu sediul în comuna Vadu Izei, str. Principal , nr. 161,  jud.
Maramure , cod 437365, reprezentat  de Gheorghe Moldovan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hot rârea Consiliului Local Vadu Izei nr. 22 din 29.11.2005.

75. Comuna Valea Chioarului, prin Consiliul Local Valea Chioarului, cu sediul în comuna Valea Chioarului, str.
Principal , nr. 194  jud. Maramure , cod 437370, reprezentat  de Vasile Tuns, în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Valea Chioarului nr. 27 din 30.11.2005.

76. Comuna Vima Mic , prin Consiliul Local Vima Mic , cu sediul în comuna Vima Mic , str. Principal , nr. 23,  jud.
Maramure , cod 437380, reprezentat  de Ovidiu Daniel Roman, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Vima Mic  nr. 19 din 25.11.2005.

77. Comuna Vi eu de Jos, prin Consiliul Local Vi eu de Jos, cu sediul în comuna Vi eu de Jos, str. Principal , nr.
1028,  jud. Maramure , cod 437390, reprezentat  de Vasile Mari , în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Vi eu de Jos nr. 21 din 06.12.2005.

Denumi i colectiv “Asocia ii” i  individual “Asociatul”

s-au asociat i au înfiin at Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  de utilit i publice pentru serviciul de „salubrizare a
localit ilor i managementul de eurilor solide” „Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea
integrat  a de eurilor menajere in jude ul Maramure .” (denumit  în continuare „Asocia ia”) în conformitate cu
prevederile Legii administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat , ale Legii serviciilor comunitare de utilit i publice
nr. 51/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii finan elor publice locale nr. 273/2006 i OUG nr. 78/2000
privind regimul de eurilor, precum i ale Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat  cu
modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005.
II. DENUMIREA
Denumirea Asocia iei este „Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a de eurilor
menajere in jude ul Maramure .”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberat  de
Ministerul Justi iei.
III. SEDIUL
Sediul Asocia iei este în România, localitatea Baia Mare, str. Gheorghe incai nr.46, jude ul Maramure .
IV. DURATA:
Asocia ia este constituit  pe o durat  nedeterminat , începând cu data înscrierii sale în Registrul asocia iilor i
funda iilor, aflat la grefa judec toriei Baia Mare;.
V. VOIN A DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIA IEI
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asocia ii î i exprim  voin a de a se asocia în cadrul Asocia iei

„„Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a de eurilor menajere in jude ul
Maramure .”, constituit  în scopul înfiin rii, organiz rii, reglement rii, finan rii, exploat rii, monitoriz rii i
gestion rii în comun a serviciului de salubrizare a localit ilor i managementul de eurilor solide (denumit în
continuare „Serviciul”) pe raza de competen  a unit ilor administrativ-teritoriale membre, precum i realizarea în
comun a unor proiecte de investi ii publice de interes zonal sau regional destinate înfiin rii, moderniz rii i/sau
dezvolt rii, dup  caz, a sistemelor de utilit i publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a
Serviciului.



(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegat , care se va realiza, în baza unuia/mai multor contracte de
delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006 i ale legilor speciale aplicabile.

VI. PATRIMONIUL INI IAL

(1) Patrimoniul ini ial al Asocia iei este de 12 259 RON, constituit din contribu ia în numerar  a Asocia ilor, dup  cum
urmeaz  :

Consiliul Jude ean Maramure  2 000 lei

Municipiile i ora ele 6 035 lei adic  0,02 lei/persoan  din unitatea adminitrativ teritorial  conform datelor
statistice din 30 iunie 2007

Comune -  4 224 lei adic  0,02 lei /persoan  din unitatea adminitrativ teritorial  conform datelor statistice din 30
iunie 2007

(2) Sursele de venit ale Asocia iei sunt urm toarele :
a) Contribu iile Asocia ilor la formarea patrimoniului ini ial, cotiza iile Asocia ilor i alte contribu ii de la bugetele locale

ale unit ilor administrativ-teritoriale membre;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi ii legale ;
c) Dona ii, sponsoriz ri sau legate ;
d) Orice alte surse de venituri prev zute de lege sau de statutul Asocia iei.
(3) Asocia ia nu are calitatea de operator i nu va desf ura activit i economice.

VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL
Conducerea Asocia iei

Adunarea general  este organul de conducere al Asocia iei, format din to i reprezentan ii Asocia ilor, desemna i prin
hot râre a autorit ilor deliberative ale acestora.
Sunt numi i în calitate de membri ai primei adun ri generale:

- Dl. Mircea Man, numit de Consiliul Jude ean Maramure ;
- Dl. Cristian Anghel, numit de  Consiliul Local al municipiului  Baia Mare;
- Dl. Eugenia Godja, numit de  Consiliul Local al municipiului Sighetu Marma iei;
- Dl. Remus Cornel te co, numit de  Consiliul Local al ora ului  Bor a;
- Dl. Vasile Ciolpan, numit de  Consiliul Local al ora ului  Vi eu de Sus;
- Dl. Dorin Vasile Pa ca, numit de  Consiliul Local al ora ului Baia Sprie;
- Dl. Mitru Le e, numit de  Consiliul Local al ora ului Târgu L pu ;
- Dl. Vasile Dorinel Alb, numit de  Consiliul Local al ora ului omcuta Mare;
- Dl. Alexandru Drago , numit de  Consiliul Local al ora ului Cavnic;
- Dl. Lucian Ioan Titus Morar, numit de  Consiliul Local al ora ului Ulmeni;
- Dl. Adoreanu Kreiger Zamfir, numit de  Consiliul Local al ora ului Seini;
- Dl. Vasile Iusco, numit de  Consiliul Local al ora ului Dragomire ti;
- Dl. tefan Iuga, numit de  Consiliul Local al ora ului S li tea de Sus;
- Dl. Anton Ardelean numit de  Consiliul Local al ora ului T ii M gher  ;
- Dl. Ciprian Vasile Rus, numit de  Consiliul Local al comunei  Ardusat;
- Dl. Gheorghe Mure an, numit de  Consiliul Local al comunei  Arini ;
- Dl. Vasile Boitor, numit de  Consiliul Local al comunei  Asuaju de Sus;
- Dl. Gheorghe Ghita, numit de  Consiliul Local al comunei B a de Sub Codru ;
- Dl. Mihai Ceteras, numit de  Consiliul Local al comunei  B iu ;
- Dl. Ioan C uz, numit de  Consiliul Local al comunei  B se ti;
- Dl. Dorin Mitre, numit de  Consiliul Local al comunei  Bicaz;



- Dl. Vasile Bumbar, numit de  Consiliul Local al comunei  Bistra;
- Dl. Petru Cudrici, numit de  Consiliul Local al comunei  Bârsana;
- Dl. Liviu Lazarciuc , numit de  Consiliul Local al comunei  Bocicoiu Mare;
- Dl. Ioan Deac, numit de  Consiliul Local al comunei  Bogdan Vod ;
- Dl. Gavril Pop, numit de  Consiliul Local al comunei  Boiu Mare;
- D-na. Ioana Trifoi, numit de  Consiliul Local al comunei  Botiza;
- Dl. Vasile Liviu T ma , numit de  Consiliul Local al comunei  Bude ti;
- Dl. Mihai tefan Neme , mandatat de  Consiliul Local al comunei  C line ti;
- Dl. Marcel Ionic  Gârda, numit de  Consiliul Local al comunei  Cerne ti;
- Dl. Vasile Zete, numit de  Consiliul Local al comunei  Cicîrl u;
- Dl. Valentin Pop, numit de  Consiliul Local al comunei Câmpulung la Tisa ;
- Dl. Sabin Ra , numit de  Consiliul Local al comunei  Coa ;
- Dl. Lajos Cendes, numit de  Consiliul Local al comunei  Colt u;
- Dl. Vasile Mihalca, numit de  Consiliul Local al comunei  Copalnic M tur;
- Dl. Gavril Ropan, numit de  Consiliul Local al comunei  Coroieni;
- Dl. Mircea Boga, numit de  Consiliul Local al comunei  Cup eni;
- Dl. Gheorghe Bohotici, numit de  Consiliul Local al comunei  Dese ti;
- Dl. Felician Gheorghe Ciceu, numit de  Consiliul Local al comunei  Dumbr vi a;
- Dl. Ioan Stegeran, numit de  Consiliul Local al comunei  F rca a;
- Dl. Petru Codrea numit de  Consiliul Local al comunei  Giule ti;
- Dl. Gheorghe Tataran, numit de  Consiliul Local al comunei  Gârdani;
- Dl. Gheorghe Lupan, numit de  Consiliul Local al comunei  Gro i;
- Dl. Nicolae Burzo, numit de  Consiliul Local al comunei  Gro ii ible ului;
- Dl. Nicolae David, numit de  Consiliul Local al comunei  Ieud;
- Dl. Nicolae Giurgiu, numit de  Consiliul Local al comunei L pu ;
- Dl. tefan Gavriluti, numit de  Consiliul Local al comunei  Leordina;
- Dl. Virgil Pruna, numit de  Consiliul Local al comunei  Mire u Mare;
- Dl. Toader te cu, numit de  Consiliul Local al comunei  Moisei;
- Dl. Vasile Costina , numit de  Consiliul Local al comunei  Oar a de Jos;
- Dl. Vasile Sas, numit de  Consiliul Local al comunei  Ocna ugatag ;
- Dl. Mihai Negrea, numit de  Consiliul Local al comunei  Once ti;
- Dl. Ion Petrovai, numit de  Consiliul Local al comunei  Petrova;
- Dl. tefan Oncea, numit de  Consiliul Local al comunei  Poienile de Sub Munte;
- Dl. Vasile Dunka, mandatat de  Consiliul Local al comunei  Poienile izei;
- Dl. Octavian Pavel, numit de  Consiliul Local al comunei  Recea;
- Dl. Ioan Buzdugan, numit de  Consiliul Local al comunei  Remetea Chioarului ;
- Dl. Petru Sofineti, numit de  Consiliul Local al comunei  Reme i;
- Dl. Pavel Tiudic, numit de  Consiliul Local al comunei  Repedea;
- Dl. Ion Herbil, numit de  Consiliul Local al comunei  Rona de Jos;
- Dl. Ioan Romaniuc, numit de  Consiliul Local al comunei  Rona de Sus;
- Dl. Vasile Mirza, numit de  Consiliul Local al comunei  Rozavlea;
- Dl. Ioan Turcsin, numit de  Consiliul Local al comunei  Ruscova;
- Dl. Ion Covaci, numit de  Consiliul Local al comunei  Saras u;
- Dl. Augustin Panici, numit de  Consiliul Local al comunei  Satulung;
- Dl. Emilian Gheorghe Pop, numit de  Consiliul Local al comunei  S eni;
- Dl. Gavrila Dologa, numit de  Consiliul Local al comunei  S cel;
- Dl. Florian Luca, numit de  Consiliul Local al comunei  S lsig;
- Dl. Ioan Turda, numit de  Consiliul Local al comunei  S pân a;
- Dl. Ioan Pasere, numit de  Consiliul Local al comunei  Strâmtura;
- Dl. Viorel Pa ca, numit de  Consiliul Local al comunei  Suciu de Sus;
- D-na Irina Adriana Gabriela Iusco, numit de  Consiliul Local al comunei  ieu;
- Dl. Gheorghe Bud, numit de  Consiliul Local al comunei  ti;
- Dl. Gheorghe Moldovan, numit de  Consiliul Local al comunei  Vadu Izei;
- Dl. Vasile Tuns, numit de  Consiliul Local al comunei  Valea Chioarului;
- Dl. Ovidiu Daniel Roman, numit de  Consiliul Local al comunei  Vima Mic ;
- Dl. Vasile Mari , numit de  Consiliul Local al comunei  Vi eu de Jos;

Adunarea general  alege dintre membrii s i pre edintele Asocia iei care are atribu iile prev zute în statutul Asocia iei
i care reprezint  Asocia ia în raporturile cu ter ii, cu excep ia situa iilor în care se prevede expres altfel



Administrarea Asocia iei
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asocia iei, format din pre edintele Asocia iei i înc  2 (doi)
membri numi i de adunarea general , pe o perioada de 4 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.
Sunt numi i în calitate de membri ai primului consiliu director :

• ………………………… [date de identificare] – Pre edintele Asocia iei
• ……………………….... [date de identificare]
• ……………………..….. [date de identificare]

Controlul Financiar al Asocia iei
Controlul financiar intern al Asocia iei este asigurat de o comisie de cenzori format  din minimum 3 membri numi i de
adunarea general  pentru o perioad  de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
Primii membri ai comisiei de cenzori a Asocia iei sunt:

• ……………………(date de identificare: nume, prenume, cet enie, data na terii, domiciliu, titular al B.I./C.I.
seria ... nr. ... eliberat de ... la data de ... )

• …………………….(date de identificare: nume, prenume, cet enie, data na terii, domiciliu, titular al B.I./C.I.
seria ... nr. ... eliberat de ... la data de ... )

• …………………….(date de identificare: nume, prenume, cet enie, data na terii, domiciliu, titular al B.I./C.I.
seria ... nr. ... eliberat de ... la data de ... )

VIII. Pentru desf urarea procedurilor de dobândire a personalit ii juridice se împuternice te D-na. P CURAR
ONICA, cet ean ROMÂN, domiciliat în BAIA MARE, titular B.I/C.I., seria MM, nr. 365733, eliberat( ) de
SPCLEP Baia Mare la data de 23,02,2007, sau orice persoana pe care mandatarul i-o va substitui.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, azi, data autentific rii.
ASOCIA II
Jude ul  Maramure ,
Prin Pre edintele Consiliului Jude ean  Mircea Man
[semn tura i tampila]

Ora ul Vi eu de Sus,
Prin Primar Vasile Ciolpan
[semn tura i tampila]

Municipiul  Baia Mare,
Prin  Primar Cristian Anghel
[semn tura i tampila]

Ora ul Baia Sprie,
Prin Primar Dorin Vasile Pasca
[semn tura i tampila]

Municipiul Sighetu Marma iei,
Prin Primar Eugenia Godja
[semn tura i tampila]

Ora ul Târgu L pu ,
Prin Primar Mitru Le e
[semn tura i tampila]

Ora ul Bor a,
Prin Primar Remus Cornel te co
[semn tura i tampila]

Ora ul Somcuta Mare,
Prin Primar Vasile Dorinel Alb
[semn tura i tampila]

Ora ul Cavnic,
Prin Primar Alexandru Drago
[semn tura i tampila]

Ora ul Seini,
Prin Primar Adoreanu Kreiger Zamfir
[semn tura i tampila]

Ora ul Ulmeni,
Prin Primar Lucian Ioan Titus Morar
[semn tura i tampila]

Ora ul Dragomire ti,
Prin Primar Vasile Iusco
[semn tura i tampila]



Ora ul S li tea de Sus,
Primar Stefan Iuga
[semn tura i tampila]

Ora ul T ii M gher ,
Prin Primar Anton Ardelean
 [semn tura i tampila]

Comuna Ardusat,
Prin Primar Ciprian Vasile Rus
[semn tura i tampila]

Comuna Arini ,
Prin Primar Gheorghe Mure an,
[semn tura i tampila]

Comuna Asuaju de Sus,
Prin Primar Vasile Boitor
[semn tura i tampila]

Comuna B a de sub Codru,
Prin Primar Gheorghe Ghita
[semn tura i tampila]

Comuna B iu ,
Prin Primar Mihai Cetera ,
[semn tura i tampila]

Comuna B se ti,
Prin Primar Ioan C uz,
[semn tura i tampila]

Comuna Bicaz,
Prin Primar Dorin Flaviu Mitre
[semn tura i tampila]

Comuna Bistra,
Prin Primar Vasile Bumbar
[semn tura i tampila]

Comuna Bârsana,
Prin Primar Petru Cudrici,
[semn tura i tampila]

Comuna Bocicoiu Mare,
Prin Primar Liviu Lazarciuc
[semn tura i tampila]

Comuna Bogdan Vod ,
Prin Primar Ioan Deac,
[semn tura i tampila]

Comuna Boiu Mare,
Prin Primar Gavril Pop,
[semn tura i tampila]

Comuna Botiza,
Prin Primar Ioana Trifoi
[semn tura i tampila]

Comuna Bude ti,
Prin Primar Liviu Vasile  T ma
[semn tura i tampila]

Comuna C line ti,
Prin Primar Mihai Stefan Neme ,
[semn tura i tampila]

Comuna Cerne ti,
Prin Primar Marcel Ionic  Gârda,
[semn tura i tampila]

Comuna Cicîrl u,
Prin Primar Vasile Zete
[semn tura i tampila]

Comuna Câmpulung la Tisa,
Prin Primar Valentin Pop
[semn tura i tampila]

Comuna Coa ,
Prin Primar Sabin Ra ,
[semn tura i tampila]

Comuna Colt u,
Prin  Primar Lajos Cendes
[semn tura i tampila]

Cmuna Copalnic M tur,
Prin Primar Vasile tefan Mihalca
[semn tura i tampila]

Comuna Coroieni,
Prin  Primar Gavril Ropan,
[semn tura i tampila]

Comuna Cup eni,
Prin Primar Ioan Mircea Boga
[semn tura i tampila]

Comuna Dese ti,
Prin  Primar Gheorghe Bohotici,
[semn tura i tampila]

Comuna Dumbr vi a,
Prin Primar Felician Gheorghe Ciceu
[semn tura i tampila]

Comuna F rca a,
Prin Primar Ioan Stegerean,
[semn tura i tampila]

Comuna Giule ti,
Prin Primar Petru Stefan Codrea
[semn tura i tampila]

Comuna Gârdani,
Prin Primar Interimar Gheorghe T ran
[semn tura i tampila]

Comuna Gro i,
Prin Primar Gheorghe Lupan
[semn tura i tampila]

Comuna Gro ii ible ului,
Prin Primar Nicolae Burzo
[semn tura i tampila]



Comuna Ieud,
Prin Primar Nicoale Traian David
[semn tura i tampila]

Comuna L pu ,
Prin Primar Nicolae Giurgiu
[semn tura i tampila]

Comuna Leordina,
Prin Primar Stefan Gavriluti
[semn tura i tampila]

Comuna Mire u Mare,
Prin Primar Virgil Pruna
[semn tura i tampila]

Comuna Moisei,
Prin Primar Toader te cu
[semn tura i tampila]

Comuna Oar a de Jos,
Prin Primar Vasile Costina
[semn tura i tampila]

Comuna Ocna ugatag,
Prin Primar Vasile Sas
[semn tura i tampila]

Comuna Once ti,
Prin Primar Mihai Negrea
[semn tura i tampila]

Comuna Petrova,
Prin Primar Ion Petrovai
[semn tura i tampila]

Comuna Poienile Izei,
Prin Primar Vasile Dunka
[semn tura i tampila]

Comuna Poienile de Sub Munte,
Prin Primar tefan Oncea
[semn tura i tampila]

Comuna Recea ,
prin Primar Octavian Pavel
[semn tura i tampila]

Comuna Remetea Chioarului,
Prin Primar Ioan Pavel Buzdugan
[semn tura i tampila]

Comuna Reme i,
Prin Primar Petru Sofineti
[semn tura i tampila]

Comuna Repedea,
Prin Primar Pavel Tiudic
[semn tura i tampila]

Comuna Rona de Jos,
prin Primar Ion Herbil
[semn tura i tampila]

Comuna Rona de Sus,
Prin Primar Ioan Romaniuc
[semn tura i tampila]

Comuna Rozavlea,
Prin Primar Vasile Mirza
[semn tura i tampila]

Comuna Ruscova,
Prin Primar Interimar Ioan Turcsin
[semn tura i tampila]

Comuna Saras u,
Prin Primar Ion Covaci
[semn tura i tampila]

Comuna Satulung,
Prin Primar Augustin Panici
[semn tura i tampila]

Comuna S eni,
Prin Primar Emilian Gheorghe Pop
[semn tura i tampila]

Comuna S cel
Prin Primar Gavrila Dologa
[semn tura i tampila]

Comuna S lsig,
Prin Primar Florian Lucian Luca
[semn tura i tampila]

Comuna S pân a,
Prin Primar Ioan Turda
[semn tura i tampila]

Comuna Strâmtura,
Prin Primar Ioan Pasere
[semn tura i tampila]

Comuna Suciu de Sus,
Prin Primar Viorel Pa ca
[semn tura i tampila]

Comuna ieu,
Prin Primar Irina Adriana Gabriela Iusco
[semn tura i tampila]

Comuna ti,
Prin Primar Gheorghe Bud
[semn tura i tampila]

Comuna Vadu Izei,
Prin Primar Gheorghe Moldovan
[semn tura i tampila]

Comuna Valea Chioarului,
Prin Primar Vasile Tuns
[semn tura i tampila]

Comuna Vima Mic ,
Prin Primar Ovidiu Daniel Roman
[semn tura i tampila]

Comuna Vi eu de Jos,
Prin Primar Vasile Mari semn tura i tampila]



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

                                Anexa nr. 2
la Hot rârea C.J. MM

    nr. 149 din 29 aug 2008
STATUTUL

asocia iei de dezvoltare intercomunitar  de utilit i publice pentru serviciul de salubrizare a localit ilor i managementul

de eurilor solide

“Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a de eurilor menajere in jude ul Maramure ”

Asocia ii :
1. Jude ul Maramure , prin Consiliul Jude ean Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe incai, nr. 46, jud. Maramure ,

cod 430311, reprezentat de Mircea Man în calitate de pre edinte, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Jude ean nr. 103/ 22.11.2005

2. Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe incai nr. 37, jud. Maramure  ,
cod 430311, reprezentat de Cristian Anghel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Baia Mare nr. 483/24.11.2005

3. Municipiul Sighetu Marma iei, prin Consiliul Local Sighetu Marma iei, cu sediul în Sighetu Marma iei, str. Bogdan Vod  nr. 14,
jud. Maramure , cod 435500 , reprezentat de  Eugenia Godja, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Sighetu Marma iei nr. 94 din 30.11.2005

4. Ora ul Bor a, prin Consiliul Local Bor a, cu sediul în Bor a, str. Libert ii nr. 46, jud. Maramure , cod 435250, reprezentat de
Remus Cornel te co, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Bor a nr. 86 din
19.12.2005

5. Ora ul Vi eu de Sus, prin Consiliul Local Vi eu de Sus, cu sediul în Vi eu de Sus, str. 22 Decembrie nr.19, jud. Maramure ,
cod 435700, reprezentat de Vasile Ciolpan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Vi eu de Sus nr 103.din 29.11. 2005

6. Ora ul Baia Sprie, prin Consiliul Local Baia Sprie, cu sediul în ora ul Baia Sprie, Jud. Maramure , str. Libert i nr. 4, cod
435100, reprezentat  de Dorin Vasile Pasca, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Baia Sprie  nr. 129 din 27.10.2005.

7. Ora ul Târgu L pu , prin Consiliul Local Târgu L pu , cu sediul în ora ul Târgu L pu , str. ible ului nr. 2, Jud. Maramure ,
cod 435600, reprezentat  de Mitru Le e, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Târgu L pu  nr. 86 din 30.11.2005

8. Ora ul Somcuta Mare, prin Consiliul Local omcuta Mare, cu sediul în ora ul omcuta Mare, Str. Republicii nr.7 Jud.
Maramure , cod 437335, reprezentat  de Vasile Dorinel Alb, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local omcuta Mare nr. 116 din 18.11.2005

9. Ora ul Cavnic, prin Consiliul Local Cavnic, cu sediul în ora ul Cavnic, Str. 22 Decembrie  nr.7 Jud. Maramure , cod 435300,
reprezentat  de Alexandru Drago , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Cavnic
nr. 42 din 29.11.2005

10. Ora ul Ulmeni, prin Consiliul Local Ulmeni, cu sediul în ora ul Ulmeni, Str. Petre Dulfu nr.62A Jud. Maramure , cod 437355,
reprezentat  de Lucian Ioan Titus Morar, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Ulmeni nr. 45 din 28.11.2005

11. Ora ul Seini, prin Consiliul Local Seini, cu sediul în ora ul Seini Str. Pia a Unirii nr. 16 Jud. Maramure , cod 435400,
reprezentat  de Adoreanu Kreiger Zamfir, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Seini nr. 62 din 24.11.2005

12. Ora ul Dragomire ti, prin Consiliul Local Dragomire ti, cu sediul în ora ul Dragomire ti, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 151, Jud.
Maramure , cod 437140, reprezentat  de Vasile Iusco, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Dragomire ti nr. 29 din 30.11.2005

13. Ora ul S li tea de Sus, prin Consiliul Local S li tea de Sus, cu sediul în ora ul S li tea de Sus, Str, Principal  nr. 2040,  Jud.
Maramure , cod 437295, reprezentat  de Stefan Iuga, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local S li tea de Sus nr. 1 din 04.01.2006

14. Ora ul T ii M gher , prin Consiliul Local T ii M gher , cu sediul în ora ul T ii M gher , Str. Principal  nr. 290,
Jud. Maramure , cod 437345, reprezentat  de Anton Ardelean, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local T ii M gher   nr. 102 din 17.11.2005

15. Comuna Ardusat, prin Consiliul Local Ardusat, cu sediul în comuna Ardusat, str. Principal  nr. 30, Jud. Maramure , cod
437005, reprezentat  de Ciprian Vasile Rus, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Ardusat nr  1 din 27.01.2006

16. Comuna Arini , prin Consiliul Local Arini , cu sediul în comuna Arini , str. Principal  nr. 65, Jud. Maramure , cod 437010,
reprezentat  de Gheorghe Mure an, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Arini
nr  45 din 2005.



17. Comuna Asuaju de Sus, prin Consiliul Local Asuaju de Sus, cu sediul în comuna Asuaju de Sus, nr…., Jud. Maramure , cod
437016, reprezentat  de Vasile Boitor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Asuaju de Sus nr. 24 din 29.11. 2005.

18. Comuna B a de sub Codru, prin Consiliul Local B a de sub Codru, cu sediul în comuna B a de sub Codru nr. 19, Jud.
Maramure , cod 437020 reprezentat  de Gheorghe Ghita, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local B a de sub Codru nr. 28 din 30.11. 2005.

19. Comuna B iu , prin Consiliul Local B iu , cu sediul în comuna B iu , str Principal  nr. 413, Jud. Maramure , cod 437025
reprezentat  de Mihai Cetera , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local B iu  nr.
55 din 25.11. 2005.

20. Comuna B se ti, prin Consiliul Local B se ti, cu sediul în comuna B se ti, str. Principala nr. 133 jud Maramure , cod 437030,
reprezentat  de Ioan C uz, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local B se ti nr 2
din 19.01.2006.

21. Comuna Bicaz, prin Consiliul Local Bicaz, cu sediul în comuna Bicaz, str. Principala nr. 85 jud Maramure , cod 437040,
reprezentat  de Dorin Flaviu Mitre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Bicaz
nr 1 din 10.01.2006.

22. Comuna Bistra, prin Consiliul Local Bistra, cu sediul în comuna Bistra, str. Principala nr. 314 jud Maramure , cod 437045,
reprezentat  de Vasile Bumbar, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Bistra nr
24 din 24.11.2005.

23. Comuna Bârsana, prin Consiliul Local Bârsana, cu sediul în comuna Bârsana, str. Principala nr. 617, jud. Maramure , cod
437035, reprezentat  de Petru Cudrici, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Bârsana nr. 19 din 18.11.2005.

24. Comuna Bocicoiu Mare, prin Consiliul Local Bocicoiu Mare, cu sediul în comuna Bocicoiu Mare, str. Principala nr. 136, jud.
Maramure , cod 437050, reprezentat  de Liviu Lazarciuc, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Bocicoiu Mare nr. 38 din 22.12.2005.

25. Comuna Bogdan Vod , prin Consiliul Local Bogdan Vod , cu sediul în comuna Bogdan Vod , str. Principala nr. 363, jud.
Maramure , cod 437055, reprezentat  de Ioan Deac, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Bogdan Vod  nr. 25 din 21.11.2005.

26. Comuna Boiu Mare, prin Consiliul Local Boiu Mare, cu sediul în comuna Boiu Mare, str. Principala nr. 204, jud. Maramure ,
cod 437060, reprezentat  de Gavril Pop, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Boiu Mare nr. 31 din 29.11.2005.

27. Comuna Botiza, prin Consiliul Local Botiza, cu sediul în comuna Botiza, str. Principala nr. 416, jud. Maramure , cod 437065,
reprezentat  de Ioana Trifoi, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Botiza nr. 24
din 29.11.2005.

28. Comuna Bude ti, prin Consiliul Local Bude ti, cu sediul în comuna Bude ti, str. Principala nr. 816, jud. Maramure , cod
437070, reprezentat  de Liviu Vasile  T ma , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Bude ti nr. 36 din 23.11.2005.

29. Comuna C line ti, prin Consiliul Local C line ti, cu sediul în comuna C line ti, str. Principal  nr. 26, jud. Maramure , cod
437075, reprezentat  de Mihai Stefan Neme , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local C line ti nr. 35 din 29.11.2005.

30. Comuna Cerne ti, prin Consiliul Local Cerne ti, cu sediul în comuna Cerne ti, str. Principal  nr. 146, jud. Maramure , cod
437085, reprezentat  de Marcel Ionic  Gârda, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Cerne ti nr. 35 din 21.11.2005.

31. Comuna Cicîrl u, prin Consiliul Local Cicîrl u, cu sediul în comuna Cicîrl u, str. Principal  nr. 389, jud. Maramure , cod
437095, reprezentat  de Vasile Zetea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Cicîrl u nr. 45 din 30.11.2005.

32. Comuna Câmpulung la Tisa, prin Consiliul Local Câmpulung la Tisa, cu sediul în comuna Câmpulung la Tisa, str. Principal
nr. 689, jud. Maramure , cod 437080, reprezentat  de Valentin Pop, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Câmpulung la Tisa nr. 4 din 28.02.2006.

33. Comuna Coa , prin Consiliul Local Coa , cu sediul în comuna Coa , str. Principal  nr. 265A, jud. Maramure , cod 437282,
reprezentat  de Sabin Ra , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Coa  nr. 45 din
25.11.2005.

34. Comuna Colt u, prin Consiliul Local Colt u, cu sediul în comuna Colt u, str. Principal  nr.34, jud. Maramure , cod 437283,
reprezentat  de Lajos Cendes, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Colt u nr.
50 din 25.11.2005.

35. Comuna Copalnic M tur, prin Consiliul Local Copalnic M tur, cu sediul în comuna Copalnic M tur, str. Principal
nr. 225A, jud. Maramure , cod 437100, reprezentat  de Vasile tefan Mihalca, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hot rârea Consiliului Local Copalnic M tur nr. 37 din 25.11.2005.

36. Comuna Coroieni, prin Consiliul Local Coroieni, cu sediul în comuna Coroieni, str. Principal  nr. 162, jud. Maramure , cod
437126, reprezentat  de Gavril Ropan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Coroieni nr. 30 din 28.11.2005.

37. Comuna Cup eni, prin Consiliul Local Cup eni, cu sediul în comuna Cup eni, str. Principal  nr. 32, jud. Maramure , cod
437130, reprezentat  de Ioan Mircea Boga, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Cup eni nr. 2 din 10.01.2006.



38. Comuna Dese ti, prin Consiliul Local Dese ti, cu sediul în comuna Dese ti, str. Principal  nr. 190, jud. Maramure , cod
437135, reprezentat  de Gheorghe Bohotici, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Dese ti nr. 14 din 24.11.2005.

39. Comuna Dumbr vi a, prin Consiliul Local Dumbr vi a, cu sediul în comuna Dumbr vi a, str. Principal  nr. 226, jud.
Maramure , cod 437145, reprezentat  de Felician Gheorghe Ciceu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Dumbr vi a nr. 41 din 25.11.2005.

40. Comuna F rca a, prin Consiliul Local F rca a, cu sediul în comuna F rca a, str. Independen ei nr. 59, jud. Maramure , cod
437155, reprezentat  de Ioan Stegeran, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local

rca a nr. 83 din 06.12.2005.
41. Comuna Giule ti, prin Consiliul Local Giule ti, cu sediul în comuna Giule ti, str. Principal  nr. 114, jud. Maramure , cod

437160, reprezentat  de Petru Stefan Codrea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Giule ti nr. 2 din 23.01.2006.

42. Comuna Gârdani, prin Consiliul Local Gârdani, cu sediul în comuna Gârdani, str. Principal  nr. 452, jud. Maramure , cod
437301, reprezentat  de Gheorghe T ran, în calitate de primar interimar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Gârdani nr. 30 din 29.11.2005.

43. Comuna Gro i, prin Consiliul Local Gro i, cu sediul în comuna Gro i, str. Principal  nr. 187, jud. Maramure , cod 437165,
reprezentat  de Gheorghe Lupan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Gro i
nr. 29 din 23.11.2005.

44. Comuna Gro ii ible ului, prin Consiliul Local Gro ii ible ului, cu sediul în comuna Gro ii ible ului, str. Principal  nr. 497,
jud. Maramure , cod 437316, reprezentat  de Nicolae Burzo, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot rârea Consiliului Local Gro ii ible ului nr. 39 din 25.11.2005.

45. Comuna Ieud, prin Consiliul Local Ieud, cu sediul în comuna Ieud, str. Principal  nr. 147, jud. Maramure , cod 437170,
reprezentat  de Nicolae Traian David, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Ieud nr. 3 din 26.01.2006.

46. Comuna L pu , prin Consiliul Local L pu , cu sediul în comuna L pu , str. Principal   jud. Maramure , cod 437175,
reprezentat  de Nicolae Giurgiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local L pu  nr.
1 din 26.01.2006.

47. Comuna Leordina, prin Consiliul Local Leordina, cu sediul în comuna Leordina, str. Principal , nr. 739,  jud. Maramure , cod
437180, reprezentat  de tefan Gavriluti, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Leordina nr. 40 din 26.11.2005.

48. Comuna Mire u Mare, prin Consiliul Local Mire u Mare, cu sediul în comuna Mire u Mare, str. Principal , nr. 486  jud.
Maramure , cod 437185, reprezentat  de Virgil Prun , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Mire u Mare nr. 29 din 10.11.2005.

49. Comuna Moisei, prin Consiliul Local Moisei, cu sediul în comuna Moisei, str. Principal , nr. 1300,  jud. Maramure , cod
437195, reprezentat  de Toader te cu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Moisei nr. 4 din 23.01.2006.

50. Comuna Oar a de Jos, prin Consiliul Local Oar a de Jos, cu sediul în comuna Oar a de Jos, str. Principal , nr. 216,  jud.
Maramure , cod 437200, reprezentat  de Vasile Costina , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Oar a de Jos, nr. 27 din 2005.

51. Comuna Ocna ugatag, prin Consiliul Local Ocna ugatag, cu sediul în comuna Ocna ugatag, str. 22 Decembrie, nr. 19,
jud. Maramure , cod 437205, reprezentat  de Vasile Sas, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Ocna ugatag nr. 2 din 26.01.2006.

52. Comuna Once ti, prin Consiliul Local Once ti, cu sediul în comuna Once ti, str. Principal , nr. 18,  jud. Maramure , cod
437037, reprezentat  de Mihai Negrea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Once ti nr. 28 din 15.12.2005.

53. Comuna Petrova, prin Consiliul Local Petrova, cu sediul în comuna Petrova, str. Principal , nr. 792,  jud. Maramure , cod
437210, reprezentat  de Ioan Petrovai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Petrova nr. 7 din 17.01.2006.

54. Comuna Poienile De Sub Munte, prin Consiliul Local Poienile de sub Munte, cu sediul în comuna Poienile de sub Munte, str.
Principal , nr. 382,  jud. Maramure , cod 437220, reprezentat  de tefan Oncea, în calitate de primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Poienile de sub Munte nr. 32 din 15.12.2005.

55. Comuna Poienile Izei, prin Consiliul Local Poienile Izei, cu sediul în comuna Poienile Izei, str. Principal , nr. 345,  jud.
Maramure , cod 437215, reprezentat  de Vasile Dunka, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Poienile Izei nr. 12 din 15.12.2005.

56. Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în comuna Recea, str. Principal , nr. 140,  jud. Maramure , cod 437225,
reprezentat  de Octavian Pavel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Recea nr.
56 din 21.11.2005.

57. Comuna Remetea Chioarului, prin Consiliul Local Remetea Chioarului, cu sediul în comuna Remetea Chioarului, str.
Principal , nr. 80, jud. Maramure , cod 437230, reprezentat  de Ioan Pavel Buzdugan, în calitate de primar, legal împuternicit
în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local Remetea Chioarului nr. 40 din 30.11.2005.

58. Comuna Reme i, prin Consiliul Local Reme i, cu sediul în comuna Reme i, str. Principal , nr. 659,  jud. Maramure , cod
437235, reprezentat  de Petru ofine i, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Reme i nr. 4 din 27.01.2006.



59. Comuna Repedea, prin Consiliul Local Repedea, cu sediul în comuna Repedea, str. Principal , nr. 98,  jud. Maramure , cod
437240, reprezentat  de Pavel Tiudic, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Repedea nr. 46 din 23.12.2005.

60. Comuna Rona de Jos, prin Consiliul Local Rona de Jos, cu sediul în comuna Rona de Jos, str. Principal , nr. 84,  jud.
Maramure , cod 437245, reprezentat  de Ion Herbil, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Rona de Jos nr. 3 din 28.02.2006.

61. Comuna Rona de Sus, prin Consiliul Local Rona de Sus, cu sediul în comuna Rona de Sus, str. Principal , nr. 1286,  jud.
Maramure , cod 437250, reprezentat  de Ioan Romaniuc, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Rona de Sus nr. 3 din 26.01.2006.

62. Comuna Rozavlea, prin Consiliul Local Rozavlea, cu sediul în comuna Rozavlea, str. Principal , nr. 348,  jud. Maramure , cod
437255, reprezentat  de Vasile Mîrza, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Rozavlea nr. 24 din 28.11.2005.

63. Comuna Ruscova, prin Consiliul Local Ruscova, cu sediul în comuna Ruscova, str. Principal , nr. 903,  jud. Maramure , cod
437260, reprezentat  de Turcsin Ioan,   în calitate de primar interimar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Ruscova nr. 2 din 27.01.2006.

64. Comuna Saras u, prin Consiliul Local Saras u, cu sediul în comuna Saras u, str. Principal , nr. 511,  jud. Maramure , cod
437265, reprezentat  de Ioan Covaci, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Saras u nr. 25 din 24.11.2005.

65. Comuna Satulung, prin Consiliul Local Satulung, cu sediul în comuna Satulung, str. Principal , nr. 128,  jud. Maramure , cod
437270, reprezentat  de Augustin Panici, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Satulung nr. 48 din 18.11.2005.

66. Comuna S eni, prin Consiliul Local S eni, cu sediul în comuna S eni, str. Principal , nr. 67,  jud. Maramure ,
cod 437280, reprezentat  de Emilian Gheorghe Pop, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local S eni nr. 55 din 22.11.2005.

67. Comuna S cel, prin Consiliul Local S cel, cu sediul în comuna S cel, str. Principal , nr. 1077,  jud. Maramure , cod 437290,
reprezentat  de Gavrila Dologa, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local S cel nr.
43 din 28.11.2005.

68. Comuna S lsig, prin Consiliul Local S lsig, cu sediul în comuna S lsig, str. Principal , nr. 66, jud. Maramure , cod 437300,
reprezentat  de Florian Lucian Luca, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local

lsig nr. 44 din 22.12.2005.
69. Comuna S pân a, prin Consiliul Local S pân a, cu sediul în comuna S pân a, str. Principal , nr. 512,  jud. Maramure , cod

437305, reprezentat  de Ioan Turda, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
pân a nr. 27 din 30.11.2005.

70. Comuna Strîmtura, prin Consiliul Local Strîmtura, cu sediul în comuna Strîmtura, str. Principal , nr. 375,  jud. Maramure , cod
437310, reprezentat  de Ioan Pasere, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local
Strîmtura nr. 15 din 30.06.2005.

71. Comuna Suciu de Sus, prin Consiliul Local Suciu de Sus, cu sediul în comuna Suciu de Sus, str. Principal , nr. 791,  jud.
Maramure , cod 437315, reprezentat  de Viorel Pa ca, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Suciu de Sus nr. 26 din 22.12..2005.

72. Comuna ieu, prin Consiliul Local ieu, cu sediul în comuna ieu, str. Principal , nr. 812,  jud. Maramure , cod 437320,
reprezentat  de Irina Adriana Gabriela Iusco, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local ieu nr. 3 din 03.02.2006.

73. Comuna ti, prin Consiliul Local ti, cu sediul în comuna ti, str. Principal , nr. 430,  jud. Maramure , cod 437325,
reprezentat  de Gheorghe Bud, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Local ti nr.
45 din 25.11.2005.

74. Comuna Vadu Izei, prin Consiliul Local Vadu Izei, cu sediul în comuna Vadu Izei, str. Principal , nr. 161,  jud. Maramure , cod
437365, reprezentat  de Gheorghe Moldovan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului
Local Vadu Izei nr. 22 din 29.11.2005.

75. Comuna Valea Chioarului, prin Consiliul Local Valea Chioarului, cu sediul în comuna Valea Chioarului, str. Principal , nr. 194
jud. Maramure , cod 437370, reprezentat  de Vasile Tuns, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Valea Chioarului nr. 27 din 30.11.2005.

76. Comuna Vima Mic , prin Consiliul Local Vima Mic , cu sediul în comuna Vima Mic , str. Principal , nr. 23,  jud. Maramure ,
cod 437380, reprezentat  de Ovidiu Daniel Roman, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Vima Mic  nr. 19 din 25.11.2005.

77. Comuna Vi eu de Jos, prin Consiliul Local Vi eu de Jos, cu sediul în comuna Vi eu de Jos, str. Principal , nr. 1028,  jud.
Maramure , cod 437390, reprezentat  de Vasile Mari , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea
Consiliului Local Vi eu de Jos nr. 21 din 06.12.2005.

Denumi i colectiv “Asocia ii” i  individual “Asociatul”

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 cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii finan elor
publice locale nr. 273/2006 i OUG nr. 78/2000 privind regimul de eurilor, precum i ale Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asocia ii i funda ii aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asocia iei de dezvoltare



intercomunitar  de utilit i publice pentru serviciul de "salubrizare a localit ilor i managementul de eurilor solide” (denumit
în continuare „Asocia ia”), persoan  juridic  de drept privat, cu statut de utilitate public , în scopurile prev zute la art. 4 din
prezentul statut.

CAPITOLUL I –DENUMIREA, SEDIUL I DURATA ASOCIA IEI

Art. 1. – Denumirea Asocia iei este  “Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a de eurilor
menajere in jude ul Maramure ”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberat  de Ministerul
Justi iei. Asocia ia va avea tampil i însemne proprii.
Art. 2. – (1) Sediul Asocia iei este în România, str. Gheorghe incai nr. 46, jude ul Maramure .
(2) Sediul Asocia iei va putea fi mutat în orice alt loc, aflat pe raza unit ilor administrativ-teritoriale membre, în baza unei hot râri a
adun rii generale a Asocia iei, sau a consiliului director, conform prezentului statut.
Art. 3. – Asocia ia este constituit  pe o durat  nedeterminat , începând cu data înscrierii sale în Registrul asocia iilor i funda iilor.

CAPITOLUL II – SCOPUL I OBIECTIVELE ASOCIA IEI

Art. 4. –(1) Asocia ia se constituie în scopul înfiin rii, organiz rii, reglement rii, finan rii, exploat rii, monitoriz rii i gestion rii în
comun a serviciului de salubrizare a localit ilor i managementul de eurilor solide (denumit în continuare „Serviciul”) pe raza
de competen  a unit ilor administrativ-teritoriale membre, precum i realizarea în comun a unor proiecte de investi ii publice de
interes zonal sau regional destinate înfiin rii, moderniz rii i/sau dezvolt rii, dup  caz, a sistemelor de utilit i publice aferente
Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumit  în continuare „Strategia de dezvoltare”).
 (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegat , care se va realiza, în baza unuia/mai multor contracte de delegare a
gestiunii (denumit(e) în continuare „Contract(e) de Delegare”) atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006 i ale
legilor speciale aplicabile.
 (3) Asocia ii declar  c  interesul comun ce st  la baza constituirii Asocia iei este interesul general al locuitorilor de pe raza unit ilor
administrativ-teritoriale membre pentru îmbun irea calit ii Serviciului, în condi iile unor tarife i/sau taxe care s  respecte limitele
de suportabilitate ale popula iei i principiul poluatorul pl te te, atingerea i respectarea standardelor europene privind protec ia
mediului înconjur tor, precum i cre terea capacit ii de atragere a fondurilor pentru finan area investi iilor necesare în infrastructura
tehnico-edilitar  aferent  Serviciului.
Art. 5. – (1) Obiectivele Asocia iei sunt urm toarele:

a)  preg teasc i s  aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;
b)  monitorizeze derularea proiectelor de investi ii în infrastructura tehnico-edilitar  aferent  Serviciului;
c)  constituie interfa a pentru discu ii i s  fie un partener activ pentru autorit ile administra iei publice locale în ceea prive te

aspectele de dezvoltare i de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile i ac iunile de interes general;
d)  elaboreze i s  aprobe caietele de sarcini i regulamentului de organizare i func ionare a Serviciului
e)  elaboreze i s  aprobe documenta iile de atribuire a Contractului/Contractelor de Delegare, inclusiv condi iile de

participare i criteriile de selec ie a operatorilor, cu excep ia situa iei atribuirii directe conform prevederilor art.311 din Legea
nr.51/2006;

f)  încheie Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, în numele i pe seama unit ilor administrativ teritoriale membre
implicate care vor avea împreun  calitatea de delegatar, astfel cum este prev zut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 cu
modific rile i complet rile ulterioare

g)  monitorizeze executarea Contractului/Contractelor de Delegare i s  informeze regulat membrii s i despre aceasta, s
urm reasc  îndeplinirea obliga iilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce prive te realizarea indicatorilor de
performan , executarea lucr rilor încredin ate operatorilor i calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) i, în conformitate cu
mandatul primit i cu prevederile contractuale s  aplice penalit ile contractuale;

h)  identifice i s  propun  orice ac iuni vizând s  creasc  oportunit ile de finan are a proiectelor de investi ii în infrastructura
tehnico-edilitar  aferent  Serviciului;

i)  îmbun easc  planificarea investi iilor în infrastructura  tehnico-edilitar  aferent  Serviciului;
 (2) Pentru realizarea obiectivelor Asocia iei, prin prezentul statut, Asocia ii mandateaz  Asocia ia s  exercite în numele i pe seama
lor urm toarele atribu ii legate de Serviciu:

a) asigur  gestionarea i administrarea serviciilor de utilit i publice pe criterii de competitivitate i eficien  economic i
managerial , având ca obiectiv atingerea i respectarea indicatorilor de performan  a serviciului, stabili i prin contractul de
delegare a gestiunii, respectiv prin hot rârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;

b) promoveaz  dezvoltarea i/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilit i publice i
programe de protec ie a mediului pentru activit ile i serviciile poluante;

c) asigur  urm rirea, monitorizarea i raportarea indicatorilor de performan i aplicarea metodologiei de comparare a acestor
indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performan e din domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice;



d) asigur  consultarea cu asocia iile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor i strategiilor locale i a modalit ilor de
organizare i func ionare a serviciilor;

e) informeaz  periodic utilizatorii asupra st rii serviciilor de utilit i publice i asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
f) mediatizeaz i solu ioneaz  conflictele dintre utilizatori i operatori, la cererea uneia dintre p i;
g) monitorizeaz i controlez  modul de respectare a obliga iilor i responsabilit ilor asumate de operatori prin contractele de

delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performan i a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodic  a
tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii
concuren ei nr. 21/1996, republicat , 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;

h) Ob ine informa ii cu privire la nivelul i calitatea serviciului furnizat/prestat 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
serviciului;

i) invit  operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor ap rute în rela ia cu utilizatorii serviciilor;
j) monitorizeaz i exercit  controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilit i publice i s  ia m surile necesare în

cazul în care operatorul nu asigur  indicatorii de performan i continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
k) sanc ioneaz  operatorul în cazul în care acesta nu opereaz  la nivelul indicatorilor de performan i eficien  la care s-a

obligat i nu asigur  continuitatea serviciilor;
l) asigur  tratament egal pentru to i operatorii, indiferent de forma de proprietate, de ara de origine, de organizarea acestora i

de modul de gestiune adoptat;
m) asigur  un mediu de afaceri concuren ial, transparent i loial;
n) respect  angajamentele asumate fa  de operator prin hot rârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele

contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
o) streaz , în condi iile legii, confiden ialitatea datelor i informa iilor economico-financiare privind activitatea operatorilor,

altele decât cele de interes public
CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIA IEI

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asocia iei este compus din bunurile i resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare i

func ionare i desf ur rii activit ilor proprii, pe de o parte, i din dreptul de folosin  gratuit  asupra unor bunuri din domeniul public

sau privat al Asocia ilor, acordat sau ce va fi acordat Asocia iei de c tre Asocia i, pe de alt  parte.
(2) Patrimoniul ini ial al Asocia iei este de 1.045.946 RON, constituit din contribu ia în numerar i/sau în natur  a Asocia ilor, dup
cum urmeaz  :

- Consiliul Jude ean Maramure  2 000 lei
- Municipiile i ora ele 6 034 lei adic  0,02 lei/persoan  din unitatea adminitrativ teritorial  conform datelor statistice din 30

iunie 2007
- Comune -  4 224 lei adic  0,02 lei /persoan  din unitatea adminitrativ teritorial  conform datelor statistice din 30 iunie 2007

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

e) Contribu iile Asocia ilor la formarea patrimoniului ini ial, cotiza iile Asocia ilor i alte contribu ii de la bugetele locale ale unit ilor
administrativ-teritoriale membre;

f) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi ii legale ;
g) Dona ii, sponsoriz ri sau legate ;
h) Orice alte surse de venituri prev zute de lege sau de prezentul statut.
Art. 8. – Asocia ia nu are calitatea de operator i nu va desf ura activit i economice.
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) S  aleag i s  fie ale i în organele de conducere ale Asocia iei, prin reprezentan ii lor în aceste organe;
b) S  participe la luarea hot rârilor în cadrul Asocia iei conform prevederilor prezentului statut;
c) S  primeasc  la cerere toate informa iile disponibile care privesc activitatea Asocia iei.
Art. 11. – Asocia ii au urm toarele obliga ii :
a) S  respecte statutul, actul constitutiv i hot rârile organelor de conducere ale Asocia iei;
b) S  pl teasc  cotiza ia anual , plata urmând s  se fac  pân  la 30 ianuarie a fiec rui an pentru anul curent.
c) Cotiza ia pentru primul an este fixat  prin prezentul statut la suma de 1 leu/an/persoan  din unitatea administrativ teritorial ;
d) S  promoveze i s  participe activ la ac iunile desf urate de Asocia ie ;
e) S  participe, prin reprezentan ii lor la edin ele adun rii generale a Asocia iei.



Art. 12. – (1) Calitatea de asociat înceteaz  în cazul retragerii sau excluderii din Asocia ie, conform prevederilor prezentului articol
12.
(2) Retragerea din Asocia ie nu poate avea loc decât în situa ia în care asociatul respectiv se retrage unilateral din Contractul de
Delegare la care este parte în calitate de Delegatar. Dac  oricare dintre asocia i dore te s  se retrag  din Contractul de Delegare i,
respectiv, din Asocia ie, aceasta va notifica pre edintelui Asocia iei i celorlal i asocia i inten ia sa. Pre edintele Asocia iei va
convoca adunarea general  a Asocia ilor în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notific ri.
(3) Adunarea general  a Asocia iei va analiza consecin ele retragerii i modific rile care se impun la actul constitutiv al operatorului

ruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului i/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce prive te
investi iile), conform prevederilor Contractului de Delegare i va hot rî modificarea corespunz toare a prezentului statut i a actului
constitutiv al Asocia iei.
(4) In cazul în care un Asociat nu aprob  Contractul de Delegare ce urmeaz  s  fie încheiat cu operatorul prev zut la art.17 alin(2)
lit.a din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare  dup  semnarea acestuia, indiferent c  retragerea a avut
loc înainte sau dup  intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asocia ie.
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului i neadoptarea, în dou edin e consecutive ale autorit ii deliberative a
respectivului asociat  a hot rârii de aprobare a deleg rii gestiunii Serviciului c tre operatorul prev zut la art.17 alin.(2) lit.a) din alte
motive decât un vot negativ.
Adunarea general  va hot rî excluderea din Asocia ie, va analiza consecin ele excluderii i modific rile ce se impun la Contractul de
Delegare (în special cu privire la investi ii), în conformitate cu prevederile contractului, i va hot rî modificarea corespunz toare a
prezentului statut i a actului constitutiv al Asocia iei.
(5) Orice asociat care se retrage sau este exclus 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 Serviciului respectivului asociat, 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)
b) sumele prev zute ca desp gubiri la Contractul de Delegare.
Art. 13. – (1) Asocia ia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asocia ilor i cu încheierea un act adi ional la prezentul statut,
prin care noii membrii 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 Serviciului operatorului, prin act adi ional la contractul de
delegare ce va fi semnat de Asocia ie n 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 Asocia ilor (pre edintele
Consiliului Jude ean i primarii unit ilor administrativ teritoriale ), desemna i prin hot râre a autorit ilor deliberative ale acestora.
(2) Fiecare Asociat va depune toate diligen ele pentru a- i asigura reprezentarea permanent  în cadrul adun rii generale a
Asocia iei.
(3) Hot rârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentan ilor vor fi transmise, în copie, Asocia ilor i pre edintelui Asocia iei în
termen de 3 (trei) zile lucr toare de la data emiterii lor.
Art. 15. –  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. 16. - (1) – Adunarea general  îndepline te atribu iile care îi revin conform art. 21 al. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 26/2001 cu
privire la asocia ii i funda ii aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr.246/2005, precum i atribu iile speciale prev zute de
prezentul statut, în exercitarea competen elor privind Serviciul, conform mandatului încredin at de c tre Asocia i prin prezentul statut.
(2) Atribu iile adun rii generale a Asocia iei cu privire la activitatea proprie sunt:

a) stabilirea strategiei i a obiectivelor generale ale Asocia iei;
b) acordarea desc rc rii de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiat  pe baza raportului de activitate

prezentat adun rii generale de consiliul director;
c) aprobarea situa iilor financiare ale Asocia iei pentru exerci iul încheiat i proiectului bugetului de venituri i cheltuieli al

Asocia iei pentru urm torul exerci iu financiar;
d) alegerea i revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea i revocarea membrilor comisiei de cenzori i stabilirea regulilor generale de organizare i func ionare a comisiei

de cenzori;
f) înfiin area de filiale teritoriale exclusiv pentru monitorizarea execut rii Contractelor de Delegare;
g) aprobarea organigramei i politicii de personal a Asocia iei, inclusiv a organiz rii aparatului tehnic al Asocia iei, i, dac

este cazul, a comisiilor/comitetelor* ;
h) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asocia ie în nume propriu a c ror valoare dep te echivalentul în lei al

sumei de 50 000 Euro;
i) modificarea actului constitutiv i a statutului Asocia iei;
j) dizolvarea i lichidarea Asocia iei, precum i stabilirea destina iei bunurilor r mase dup  lichidare;



k) aprobarea primirii de noi membri în Asocia ie, a retragerii i excluderii unor membri din Asocia ie;
l) aprobarea cotiza iei anuale;
m) orice alte atribu ii prev zute în lege sau în statut.

 (3) Atribu iile adun rii generale a Asocia iei cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asocia i conform art.5 alin.2, sunt  :

a) aprob  programul de dezvoltare i/sau reabilitare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilit i publice i
programe de protec ie a mediului pentru activit ile i serviciile poluante;

b) aprob  indicatori de performan i metodologia de comparare a acestor indicatori,
c) aprob  activit ile de investi ii, între inere, exploatare i administrare a bunurilor din proprietatea public  sau privat  a unit ilor

administrativ-teritoriale, încredin ate pentru realizarea serviciului;
(4) Adunarea general  a Asocia iei adopt , de asemenea, orice hot râri în exercitarea drepturilor speciale de informare i de control
asupra operatorului, acordate Asocia ei conform art.17 alin.(2) lit.a), pct.4 din prezentul statut.

Art. 17. – (1) În temeiul art. 16 al. (3) din prezentul statut, adunarea general  delibereaz  asupra aspectelor legate de obiectivele
Asocia iei, având în vedere interesul comun al Asocia ilor, în special:

- Strategia de Dezvoltare
- Politica tarifar
- Contractele de Delegare

(2) În leg tur  cu acestea, Asocia ii convin :
(a) Operatorul
1. Operatorul, înfiin at potrivit art.311 din Legea nr. 51/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, va fi o societate comercial
înfiin at  în una dintre formele prev zute de legisla ia privind societ ile comerciale, având ca ac ionari/asocia i toate sau o parte din
unit ile administrativ teritoriale membre ale Asocia iei.
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asocia i.
3. Asocia ia va fi consultat  cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora.
Autorit ile deliberative ale asocia ilor care sunt în acela i timp i ac ionari/asocia i ai operatorului vor respecta avizul Asocia iei.
4. În aplicarea prevederilor art.311 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 51/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, în vederea exercit rii
de c tre Asocia ie a controlului direct i a influen ei dominante asupra deciziilor strategice i/sau semnificative ale operatorului,
asocia ii care sunt ac ionari/asocia i ai operatorului acord  Asocia iei potrivit prezentului statut, dreptul de a:
a) propune lista de persoane din rândul c rora adunarea general  a operatorului are dreptul s  numeasc  membrii consiliului de
administra ie al operatorului;
b) propune revocarea membrilor consiliului de administra ie al operatorului;
c) propune introducerea unei ac iuni în justi ie împotriva membrilor consiliului de administra ie a operatorului pentru prejudiciile aduse
acestuia;
d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare i func ionare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de c tre
consiliul de administra ie al societ ii;
e) acorda avizul conform asupra programului de activitate i strategiei propuse de consiliul de administra ie al societ ii înainte de
aprobarea acestora de c tre adunarea general  a operatorului;
f) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiin are de filiale, cu condi ia ca obiectul principal de activitate al acestora s  nu îl
constituie captarea, tratarea i distribu ia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea i epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700)
g) acord  avizul conform asupra constituirii altor fonduri dec t fondul de rezerv  prev zut de legea societ ilor comerciale i a celor
prev zute în contractul de delegare, asupra destina iei i cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea general  a Operatorului

 poat  lua o hot râre în acest domeniu;
h) aviz  propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor;
i) fi informat , în aceea i m sur  ca oricare ac ionar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.
(b) Strategia de dezvoltare
1. Asocia ia va asigura elaborarea i aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de Dezvoltare vor fi
stabilite investi iile necesare atingerii obiectivelor prev zute de aceast  strategie i prioritizarea acestora, precum i planul de
implementare i analiza macro-suportabilit ii. Planurile de investi ii vor fi actualizate periodic inând seama de Strategia de
Dezvoltare.
2. Sursele de finan are a investi iilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea European  sau institu ii financiare, fonduri de
la bugetul de stat, bugetele locale ale Asocia ilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor.
3. Listele de investi ii prioritare i planurile de finan are a acestora vor fi discutate în edin ele adun rii generale a Asocia iei i
aprobate de autorit ile deliberative ale Asocia ilor beneficiari ai investi iilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investi iilor)
precum i ale Asocia ilor deservi i de bunurile rezultate în urma investi iilor. În func ie de investi iile la care se refer , listele de
investi ii prioritare i planurile de finan are vor fi anexate la i vor face parte integrant  din Contractele de Delegare corespunz toare.
4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investi ii vor fi supuse avizului Asocia iei înainte de a fi aprobate de autorit ile
deliberative ale Asocia ilor beneficiari ai investi iilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investi iilor).
5. În func ie de specificul Serviciului, de activit ile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiec rui Asociat i de
Strategia de Dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activit ilor componente ale Serviciului, dup  caz, precum i concesiunea



sistemelor de utilit i publice aferente Serviciului/activit ilor componente ale Serviciului, va fi încredin at  unuia sau mai multor
operatori în baza unui/unor Contract/Contracte de Delegare.
6. Contractul / Contractele de Delegare a gestiunii Serviciului/activit ilor componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform
prevederilor legale în vigoare i vor fi încheiat(e) cu operatorul de c tre Asocia ie, în numele i pe seama Asocia ilor/acelor Asocia i
care deleag  împreun  prin acela i Contract de Delegare activit ile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea
acestora.
7. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investi ii stabilite prin Contractul/Contractele de Delegare, va
între ine, moderniza, reabilita i extinde infrastructura concesionat i va gestiona Serviciul/activit ile componente ale Serviciului pe
riscul i r spunderea sa, conform clauzelor Contractului de Delegare.
8. Asocia ia va monitoriza îndeplinirea de c tre operator(i) a obliga iilor care îi/le incumb  în temeiul Contractului de Delegare.
9. Asocia ia va exercita, în numele i pe seama Asocia ilor, drepturile i obliga iile pe care ace tia le au în calitate de delegatar,
conform prevederilor prezentului statut.
Art. 18. – Reprezentan ii Asocia ilor în adunarea general  sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu legile în vigoare.
Art. 19. – (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 35 Asocia i.
(2) Convocarea va fi transmis  prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel pu in 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data edin ei i va
cuprinde data, ora, locul i ordinea de zi a edin ei.
(3) În func ie de problemele înscrise pe ordinea de zi  a edin ei, convocarea va fi trimis  numai reprezentan ilor Asocia ilor care au
dreptul s  participe i s  voteze cu privire la luarea respectivelor hot râri conform prevederilor prezentului statut.
(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 participan 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 maximum 5
(cinci) zile calendaristice de la data edin ei, fiec rui Asociat convocat conform prevederilor alin.2 de mai sus, indiferent dac
reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la edin .
(7) Hot rârile adun rii generale se consemneaz  într-un registru de procese-verbale, care se p streaz  la sediul Asocia iei.
Art. 20. – (1) Fiecare Asociat, prin reprezentantul s u, are un vot egal în adunarea general . Dreptul de vot nu poate fi transmis.
(2) Pentru luarea hot rârilor care privesc doar pe anumi i Asocia i, respectiv Asocia ii care vor delega/au delegat împreun  gestiunea
Serviciul lor/activit ilor componente ale Serviciului lor în baza aceluia i Contract de Delegare i/sau, dup  caz, Asocia ii beneficiari
ai investi iilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investi iilor) precum i Asocia ii deservi i de bunurile rezultate în urma
investi iilor, denumi i în continuare „Asocia i Implica i”, doar reprezentan ii acestora au dreptul de a participa i vota în cadrul
adun rii generale.
(3) Pentru a fi valabile hot rârile adun rii generale adoptate în exercitarea atribu iilor prev zute la art. 16 alin. (2) lit. a) –h) i l) din
prezentul statut se iau în prezen a a [3/4] din Asocia i i cu majoritatea voturilor Asocia ilor 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.
(4) Pentru a fi valabile hot rârile adun rii generale adoptate în exercitarea atribu iilor prev zute la art. 16 alin. (3) lit. a, b, c. i la art.
16 alin(4) din prezentul statut se iau în prezen a tuturor Asocia ilor/Asocia ilor Implica i i cu votul favorabil fie a cel pu in jum tate din
num rul Asocia ilor/Asocia ilor Implica i care însumeaz  cel pu in 2/3 din num rul total al popula iei tuturor Asocia ilor/Asocia ilor
Implica i, fie a cel pu in 2/3 din num rul Asocia ilor/Asocia ilor Implica i care însumeaz  cel pu in jum tate din num rul total al
popula iei tuturor Asocia ilor/Asocia ilor Implica 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.
(5) Pentru a fi valabile hot rârile adun rii generale adoptate în exercitarea atribu iilor prev zute la art. 16 alin. (2) lit. i) – k)  din
prezentul statut se iau în prezen a i cu votul favorabil al tuturor Asocia ilor, cvorum i majoritate obligatorii la oricare convocare.
(6) In oricare din situa iile prev zute la alin.3 – 5 de mai sus, dac  o hot râre a adun rii generale prive te în mod direct Serviciul sau
bunurile care apar in unei anumite Asociat, nici o hot râre nu poate fi luat  f  prezen a i votul favorabil al reprezentantului
acestuia.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asocia i nu poate participa la edin a unei adun ri generale la care a fost convocat,
acesta î i poate substitui pe oricare dintre reprezentan ii în adunarea general  ai celorlal i Asocia i convoca i, dându-i împuternicire
în acest scop. Împuternicirea r mâne valabil  pentru toate adun rile succesive reunite cu scopul de a delibera asupra acelora i
probleme, în caz de amânare pentru lips  de cvorum sau din orice alt  cauz .
Art. 21. –(1) Hot rârile adun rii generale luate în exercitarea atribu iilor prev zute la art. 16 alin. (2) lit. i) – k) nu pot fi votate de
reprezentan ii Asocia ilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hot râre a autorit ii deliberative a
Asociatului al c rui reprezentant este.
(2) Hot rârile luate de adunarea general  a Asocia iei trebuie aduse la cuno tin a autorit ilor deliberative ale Asocia ilor sau
Asocia ilor Implica i, dup  caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data edin ei. 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.
(3) Asociatul care se consider  v mat într-un drept al s u ori într-un interes legitim printr-o  hot râre a adun rii generale a
Asocia iei dintre cele luate în exercitarea atribu iilor prev zute la art.16 alin. (3) din prezentul Statut poate ini ia ac iune în contencios
administrativ pentru anularea respectivei hot râri i repararea prejudiciului produs, conform legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
(4) Adunarea general  poate delega consiliului director, prin hot râre adoptat  în acelea i condi ii ca cele prev zute la art. 20 alin.
(3) de mai sus, atribu ia privind aprobarea schimb rii sediului Asocia iei.
Consiliul director
Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asocia iei, format din pre edintele Asocia iei i înc  2 (doi)
membri numi i de adunarea general , pe o perioad  de 4 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.
(3) Membrii consiliului director sunt r spunz tori pentru activitatea lor în conformitate cu legisla ia în vigoare.
Art. 23. - (1) Consiliul director asigur  punerea în executare a hot rârilor adun rii generale i exercit  atribu iile prev zute de
prezentul statut i cele ce îi vor fi delegate de adunarea general .
(2) Consiliul director exercit  urm toarele atribu ii privind activitatea proprie a Asocia iei :

a)  prezint  adun rii generale raportul de activitate pe perioada anterioar , execu ia 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) propune cuantumul cotiza iei pentru anul urm tor, care se va include în proiectul de buget al Asocia iei, supus spre
aprobare adun rii generale;

c) aprob  actele juridice ce vor fi încheiate de Asocia ie în nume propriu, cu excep ia contractelor a c ror valoare dep te
echivalentul în lei al sumei de 10 000 Euro;

d) angajeaz  personalul Asocia iei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobat  de
adunarea general i inând cont de bugetul aprobat de adunarea general ;

e) în rela ia cu Asocia ii, monitorizeaz  plata cotiza iei anuale de c tre ace tia la bugetul Asocia iei i decide m surile care
urmeaz  s  fie luate împotriva Asocia ilor care nu i-au achitat cotiza ia datorat  în termenul prev zut de prezentul statut;

f) orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de adunarea general .
(3) Consiliul director are urm toarele atribu iile cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asocia i conform art.5 alin.2 :

a) elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului, caietului de sarcini al Serviciului i regulamentul de organizare i func ionare a
Serviciului ce vor fi supuse aprob rii adun rii generale, consultarea asocia iilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor i strategiilor
locale i a modalit ilor de organizare i func ionare a Serviciului;

b) medierea conflictelor dintre utilizatori i Operator, la cererea uneia dintre p i;

c) solicitarea de informa ii cu privire la nivelul i calitatea Serviciului furnizat/prestat 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
Serviciului;

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

(4) Consiliul director poate delega o parte dintre atribu iile sale aparatului tehnic al Asocia iei.
Art. 24. – (1) Pentru realizarea scopului i obiectivelor sale, Asocia ia va constitui un aparat tehnic propriu.
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de
salaria i ai Asocia iei.
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel pu in urm toarele persoane:

a) un secretar;
b) un contabil;
c) unul sau mai mul i consilieri juridici;
d) un num r suficient de speciali ti pentru monitorizarea execut rii Contractului/Contractelor de Delegare, conform

mandatului acordat Asocia iei prin prezentul statut.
(4) La calculul cuantumului propus al cotiza iei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor de func ionare ale aparatului tehnic al Asocia iei.
Art. 25. – (1) Consiliul director se întrune te în edin e, cel pu in o dat  pe lun  sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea
pre edintelui Asocia iei.
(2) Deciziile consiliului director se iau în prezen a i cu votul a cel pu in jum tate plus unu dintre membrii consiliului director.
(3) Consiliul director va alege dintre participan ii la edin  un secretar care va redacta procesul verbal al edin ei. Procesele-verbale
se semneaz  de to i membrii consiliului director prezen i. Deciziile consiliului director se consemneaz  în registrul de procese-
verbale, care se p streaz  la sediul Asocia iei.



Controlul Financiar al Asocia iei
Art. 26. – (1) Controlul financiar intern al Asocia iei este asigurat de o comisie de cenzori format  din minimum 3 membri numi i de
adunarea general  pentru o perioad  de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel pu in unul dintre cenzori trebuie s  fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condi iile legii.
(3) Comisia de cenzori î i poate elabora un regulament intern de func ionare
(4) Comisia de cenzori are atribu iile prev zute de Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobat  cu
modific ri i complet ri prin Legea nr.246/2005.

CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA I  LICHIDAREA
Art. 27. – Asocia ia se dizolv  :

a) de drept;
b) prin hot rârea instan ei judec tore ti competente;
c) prin hot rârea adun rii generale.

Art. 28. – Asocia ia se dizolv  de drept prin:
a) 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;
b) 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;
c) 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. 29. – Asocia ia se dizolv  prin hot rârea instan ei judec tore ti competente când:
a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) realizarea scopului s u este urm rit  prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Asocia ia urm re te un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
d) Asocia ia a devenit insolvabil .

Art. 30. – (1) Lichidarea Asocia iei se va face în condi iile prev zute de legisla ia privind asocia iile.
(2) Bunurile Asocia iei r mase în urma lichid rii vor fi transmise c tre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop
identic sau asem tor, conform hot rârii adun rii generale sau a instan ei judec tore ti competente
Art. 31. – (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. 32. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adi ionale semnate de reprezentan ii tuturor Asocia 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 litigiile 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 5 (cinci) exemplare originale, ast zi, data autentific rii sale.
ASOCIA II

Jude ul  Maramure ,

Prin Pre edintele Consiliului Jude ean  Mircea Man

[semn tura i tampila]

Ora ul Vi eu de Sus,
Prin Primar Vasile Ciolpan
[semn tura i tampila]

Municipiul  Baia Mare,

Prin  Primar Cristian Anghel

[semn tura i tampila]

Ora ul Baia Sprie,
Prin Primar Dorin Vasile Pasca
[semn tura i tampila]

Municipiul Sighetu Marma iei,
Prin Primar Eugenia Godja
[semn tura i tampila]

Ora ul Târgu L pu ,
Prin Primar Mitru Le e
[semn tura i tampila]

Ora ul Bor a,
Prin Primar Remus Cornel te co
[semn tura i tampila]

Ora ul Somcuta Mare,
Prin Primar Vasile Dorinel Alb
[semn tura i tampila]

Ora ul Cavnic,
Prin Primar Alexandru Drago
[semn tura i tampila]

Ora ul Seini,
Prin Primar Adoreanu Kreiger Zamfir
[semn tura i tampila]



Ora ul Ulmeni,
Prin Primar Lucian Ioan Titus Morar
[semn tura i tampila]

Ora ul Dragomire ti,
Prin Primar Vasile Iusco
[semn tura i tampila]

Ora ul S li tea de Sus,
Primar Stefan Iuga
[semn tura i tampila]

Ora ul T ii M gher ,
Prin Primar Anton Ardelean
 [semn tura i tampila]

Comuna Ardusat,
Prin Primar Ciprian Vasile Rus
[semn tura i tampila]

Comuna Arini ,
Prin Primar Gheorghe Mure an,
[semn tura i tampila]

Comuna Asuaju de Sus,
Prin Primar Vasile Boitor
[semn tura i tampila]

Comuna B a de sub Codru,
Prin Primar Gheorghe Ghita
[semn tura i tampila]

Comuna B iu ,
Prin Primar Mihai Cetera ,
[semn tura i tampila]

Comuna B se ti,
Prin Primar Ioan C uz,
[semn tura i tampila]

Comuna Bicaz,
Prin Primar Dorin Flaviu Mitre
[semn tura i tampila]

Comuna Bistra,
Prin Primar Vasile Bumbar
[semn tura i tampila]

Comuna Bârsana,
Prin Primar Petru Cudrici,
[semn tura i tampila]

Comuna Bocicoiu Mare,
Prin Primar Liviu Lazarciuc
[semn tura i tampila]

Comuna Bogdan Vod ,
Prin Primar Ioan Deac,
[semn tura i tampila]

Comuna Boiu Mare,
Prin Primar Gavril Pop,
[semn tura i tampila]

Comuna Botiza,
Prin Primar Ioana Trifoi
[semn tura i tampila]

Comuna Bude ti,
Prin Primar Liviu Vasile  T ma
[semn tura i tampila]

Comuna C line ti,
Prin Primar Mihai Stefan Neme ,
[semn tura i tampila]

Comuna Cerne ti,
Prin Primar Marcel Ionic  Gârda,
[semn tura i tampila]

Comuna Cicîrl u,
Prin Primar Vasile Zete
[semn tura i tampila]

Comuna Câmpulung la Tisa,
Prin Primar Valentin Pop
[semn tura i tampila]

Comuna Coa ,
Prin Primar Sabin Ra ,
[semn tura i tampila]

Comuna Colt u,
Prin  Primar Lajos Cendes
[semn tura i tampila]

Cmuna Copalnic M tur,
Prin Primar Vasile tefan Mihalca
[semn tura i tampila]

Comuna Coroieni,
Prin  Primar Gavril Ropan,
[semn tura i tampila]

Comuna Cup eni,
Prin Primar Ioan Mircea Boga
[semn tura i tampila]

Comuna Dese ti,
Prin  Primar Gheorghe Bohotici,
[semn tura i tampila]

Comuna Dumbr vi a,
Prin Primar Felician Gheorghe Ciceu
[semn tura i tampila]

Comuna F rca a,
Prin Primar Ioan Stegerean,
[semn tura i tampila]

Comuna Giule ti,
Prin Primar Petru Stefan Codrea
[semn tura i tampila]

Comuna Gârdani,
Prin Primar Interimar Gheorghe T ran
[semn tura i tampila]

Comuna Gro i,
Prin Primar Gheorghe Lupan
[semn tura i tampila]

Comuna Gro ii ible ului,
Prin Primar Nicolae Burzo
[semn tura i tampila]



Comuna Ieud,
Prin Primar Nicoale Traian David
[semn tura i tampila]

Comuna L pu ,
Prin Primar Nicolae Giurgiu
[semn tura i tampila]

Comuna Leordina,
Prin Primar Stefan Gavriluti
[semn tura i tampila]

Comuna Mire u Mare,
Prin Primar Virgil Pruna
[semn tura i tampila]

Comuna Moisei,
Prin Primar Toader te cu
[semn tura i tampila]

Comuna Oar a de Jos,
Prin Primar Vasile Costina
[semn tura i tampila]

Comuna Ocna ugatag,
Prin Primar Vasile Sas
[semn tura i tampila]

Comuna Once ti,
Prin Primar Mihai Negrea
[semn tura i tampila]

Comuna Petrova,
Prin Primar Ion Petrovai
[semn tura i tampila]

Comuna Poienile Izei,
Prin Primar Vasile Dunka
[semn tura i tampila]

Comuna Poienile de Sub Munte,
Prin Primar tefan Oncea
[semn tura i tampila]

Comuna Recea ,
prin Primar Octavian Pavel
[semn tura i tampila]

Comuna Remetea Chioarului,
Prin Primar Ioan Pavel Buzdugan
[semn tura i tampila]

Comuna Reme i,
Prin Primar Petru Sofineti
[semn tura i tampila]

Comuna Repedea,
Prin Primar Pavel Tiudic
[semn tura i tampila]

Comuna Rona de Jos,
prin Primar Ion Herbil
[semn tura i tampila]

Comuna Rona de Sus,
Prin Primar Ioan Romaniuc
[semn tura i tampila]

Comuna Rozavlea,
Prin Primar Vasile Mirza
[semn tura i tampila]

Comuna Ruscova,
Prin Primar Interimar Ioan Turcsin
[semn tura i tampila]

Comuna Saras u,
Prin Primar Ion Covaci
[semn tura i tampila]

Comuna Satulung,
Prin Primar Augustin Panici
[semn tura i tampila]

Comuna S eni,
Prin Primar Emilian Gheorghe Pop
[semn tura i tampila]

Comuna S cel
Prin Primar Gavrila Dologa
[semn tura i tampila]

Comuna S lsig,
Prin Primar Florian Lucian Luca
[semn tura i tampila]

Comuna S pân a,
Prin Primar Ioan Turda
[semn tura i tampila]

Comuna Strâmtura,
Prin Primar Ioan Pasere
[semn tura i tampila]

Comuna Suciu de Sus,
Prin Primar Viorel Pa ca
[semn tura i tampila]

Comuna ieu,
Prin Primar Irina Adriana Gabriela Iusco
[semn tura i tampila]

Comuna ti,
Prin Primar Gheorghe Bud
[semn tura i tampila]

Comuna Vadu Izei,
Prin Primar Gheorghe Moldovan
[semn tura i tampila]

Comuna Valea Chioarului,
Prin Primar Vasile Tuns
[semn tura i tampila]

Comuna Vima Mic ,
Prin Primar Ovidiu Daniel Roman
[semn tura i tampila]

Comuna Vi eu de Jos,
Prin Primar Vasile Mari semn tura i tampila]


