
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                                   R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asocia iei de dezvoltare intercomunitar  ADIL MARAMURE ,

la care jude ul / municipiul / ora ul este membru asociat

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

Pe baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, ale Legii nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu ap i canalizare i a H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru i a
statutului cadru a asocia iilor de dezvoltare intercomunitar  având ca obiect de activitate serviciile de utilitati publice,

zând Hot rârile Consiliului judetean Maramure  nr. 67/18.10.2001 i nr. 118/15.07.2008 privind asocierea
jude ului Maramure  prin Consiliul judetean Maramure  la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL Maramure   i
Hotararea Adunarii generale a ADIL Maramure  nr. 7/18.12.2007 privind modificarea Actului constitutuiv i a Statutului
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL Maramure ,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. d), e) i art. 97 din Legea 215/ 2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul Judetean Maramure   adopt  prezenta
HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  modificarea Actului Constitutiv al Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL Maramure ,
prin Actul adi ional nr. 1/2008, în forma prev zut  în Anexa 1 la prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  modificarea Statutului Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL Maramure , prin  Actul
Adi ional nr. 1/2008, în forma prev zut  în Anexa 2 la prezenta hot râre.

Art.3. Se împuternice te Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  s  reprezinte interesele judetului
Maramure  în Adunarea General i în Consiliul de Administra ie a Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitara ADIL
Maramure .

Art.4. Se împuternice te dl. MIRCEA MAN, pre edintele Consiliului judetean Maramures, cet ean român,
scut  la data de 26.11.1962. la Rohia, jud. Maramures, domiciliat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 56/40, jud.

Maramures CNP 162112624 0031, posesor al C.I. seria MM, nr. 013096, eliberat de Politia Baia Mare, la data
31.03.2000, s  voteze i s  semneze în numele i pe seama Consiliului judetean Maramure  actele aditionale privind
modificarile Actului Constitutiv i Statutului Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL Maramure .

Art. 5. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
− Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
− Direc iei economice;
− Direc iei juridice i administra ie public ;
− Compartimentului preg tire edinte i rela ii cu consilierii;
− ADIL Maramure ;
− Domnului Mircea Man.

 Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a extraordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din
15 octombrie 2008. La edin  au participat un num r de 30 de consilieri.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                                                           SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 15 octombrie 2008
Nr. 173



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

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

      nr. 173 din 15 oct 2008

ACT ADITIONAL LA ACTUL  CONSTITUTIV AL
ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDETULUI MARAMURES

Adoptat cu Hotarirea Adunarii Generale ADIL Maramures  nr 13/06.10.2008

Reactualizarea modificarilor s-a facut in conformitate cu cerintele prevederilor HG 855/2008  pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect
de activitate serviciile de utilitati publice.
Art1. La Capitolul I "membrii asociatiei" se inlocuiesc cu "ASOCIATII" , se renunta la  "Subscrisele persoane
juridice", se completeaza codurile postale si numele reprezentantilor asociatilor dupa cum urmeaza:
1.Judetul Maramures, cod 430311, Man Mircea in calitate ….
2. Municipiul Baia Mare, cod 430311, Anghel Cristian in calitate ….
3.Municiupiul Sighetu Marmatiei , cod 435550, Godja Eugenia in calitate de ….
4. Orasul Viseu de Sus, cod 435700, Ciolpan Vasile , in calitate de
5.Orasul Borsa, cod 435200, Stetco Remus in calitate de
6.Orasul Baia Sprie, cod 435100, Pasca Dorin Vasile in calitate
7.Orasul Tg.Lapus ,cod 435600, Mitru Lese in calitate de
8.Orasul Cavnic, cod 435300, Dragos Alexandru in calitate de
9.Orasul Seini, cod 435400, Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan  in calitate de
10.Orasul Somcuta Mare, cod 437335, Alb Vasile Dorinel in calitate de
11.Orasul Tautii Magheraus, cod 437345, Ardelean Anton  in calitate de
12.Orasul Dragomiresti, cod 437140, Iusco Vasile in calitate
13.Orasul Salistea de Sus, cod 437295, Iuga Stefan in calitate de
14.Orasul Ulmeni, cod 437335, Morar Lucian Ioan Titus in calitate
15.Comuna Vadu Izei, cod 437365, Moldovan Gheorghe in calitate de
16.Comuna Valea Chioarului ,  cod 437360, Tuns Vasile in calitate de
17.Comuna Viseu de Jos,cod 437390, Maris Vasile in calitate de
18.Comuna Dumbravita, cod 437145 ,Ciceu Felician Gheorghe in calitate de
19.Comuna Coas, cod 437282 ,Rat Sabin in calitate de
20.Comuna Coltau, cod 437283 Cendes Lajos in calitate de
21.Comuna Grosi,  cod  437165 Lupan Gheorghe in calitate de
22.Comuna Rozavlea ,cod 437255 Mirza Vasile in calitate de
23.Comuna  Sacalaseni, cod 437280 Pop Gheorghe Emilian in calitate de
Art.2 Se completeaza cu  noii membri asociati la pozitiile 24 si 25 dupa cum urmeaza :
"24.Comuna Cicarlau, prin Consiliul Local Cicarlau , cu sediul in Cicarlau nr. 389, judetul Maramures , cod
437085, reprezentat de Zete Vasile in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotarirea
Consiliului Local Cicarlau nr. 47 din 22 septembrie 2008.



25.Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea , cu sediul in Recea Str. Primariei nr. 140, judetul Maramures,
cod  437225, reprezentat de Pavel Octavian in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotarirea
Consiliului Local Recea  nr 55 din 18 septembrie 2008".

Art.3 Dupa asociati paragrafele pina la Capitolul II Denumirera, se modifica, se completeaza si vor avea
urmatorul continut: "denumiti colectiv asociatii si individual asociatul , s-au asociat si au infiintat " Asocia ia de
dezvoltare intercomunitara de  utilitati publice  pentru serviciul de apa si canalizare "Asociatia pentru
Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului Maramures " (denumita in continuare Asociatia)  in conformitate
cu prevederile  Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare  ale Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr 246/2005".

 Art.4 La "CAPITOLUL II.-DENUMIREA "art1. Se reformuleaza si va avea urmatorul continut"
"Art.1.-Denumirea Asociatiei este "Asociatia pentru Dezvltarea Infrastructurii Locale a judetului  Mamamures  "
conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr  7604/23.10.2001 eliberata de Ministerul de Justitie.

Art.5 La  "CAPITOLUL III.-SEDIUL" art. 2 se completeaza cu " Romania".

Art.6 La CAPITOLUL IV- DURATA: art.3 se completeaza si va avea urmatorul continut" Art.3-Asociatia  este
constituita pe o  durata nedeterminata incepind cu data inscrierii sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat
la grefa judecatoriei Baia Mare."

Art.7 La "CAPITOLUL V.-VOINTA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIA IEI la art.4 se renunta la continut , art. 5
se modifica devine art.4 cu aliniatele (1)si (2) si va avea urmatorul continut :"

"Art.4.- (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociatii isi exprima vointa de a se asocia in cadrul
Asociatiei "Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului  Maramures constituita in scopul
infiintarii, organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii  in comun a serviciului de
alimentare cu apa si de  canalizare( denumit in continuare Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes
zonal  sau regional , destinate infiintarii, modernizarii si sau dezvoltarii , dupa caz, a sistemelor de utilitati
publice  aferente Serviciului  pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata , care se va realiza in baza unui contract de
delegare a gestiunii, atribuit direct conform prevederilor art.311 din Legea 51/2006 , cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale art. 211 din Legea nr.241/2006 cu modoficarile si completarile ulterioare, unui
operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit.g1) din Legea nr. 51/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, al carui capital social va fi detinut integral de unitati administrativ teritoriale membre ale
Asociatiei "

Art.8 La "CAPITOLUL VI. Se modifica titlul si va avea urmatoarea forma: "-PATRIMONIUL INITIAL "iar
Art. 6 devine art. 5 cu aliniatele (1)-(4) avind urmatorul continut :
"Art.6.(1)-Patrimoniul   initial actualizat al asociatiei  este de  500 RON, constituit din contributia in  numerar,
depus in contul asociatiei de catre membrii fondatori, dupa cum urmeaza:
-Judetul Maramures  100 Ron
-Municipiul Baia Mare 50 Ron
-Municipiul Sighetu Marmatiei 50 Ron
-Orasul Baia Sprie 50 Ron
-Orasul Borsa 50 Ron
-Orasul Cavnic 50 Ron
-Orasul Seini 50 Ron



-Orasul Targu Lapus 50 Ron
-Orasul Viseu de Sus 50 Ron
(2)Fiecare nou membru asociat va depune la inscriere  in contul Asociatiei  suma de 500 RON. Modificari de
patrimoniu se vor face in conditiile legii."
La art.7 se renunta  iar art. 8 devine alin. (3) la art. 5 cu subalinitatele a)-d)   avind urmatorul continut
"(3)-Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele

a)Contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatiilor si alte contributii de la bugetele

locale ale unitatilor administrativ teriroriale membre

b) dobinzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale

c)donatii, sponsorizari sau  legate;

d)orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de statutul Asociatiei "

si se introduce aliniat nou (4)  cu urmatorul continut

"(4)Asociatia nu are calitate de operator si nu va desfasura activitati economice"

 Art.9 La "CAPITOLUL VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL, paragraful
Conducerea asociatiei,  art. 9 devine art. 6, se reformuleaza si va avea urmatorul continut "
"Art.6-Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii asociatilor,
desemnati prin hotarire a autoritatilor deliberative ale acestora. Se recomanda ca acesti reprezentanti sa fie
primarii, pentru municipii, orase si comune, respectiv presedintele consiliului judetean pentru judet.

 Sunt numiti in calitate de membri ai Adunarii Generale :
-Dl Man Mircea , numit de Consiliul Judetean Maramures
-Dl Cristian Anghel, numit de consiliul Local al municipiului Baia Mare
-Dna Eugenia Godja, numita de consiliul Local al municipiului Sighetu Marmatiei
-Dl Vasile Ciolpan, numit de consiliul Local al orasului Viseu de Sus,
-Dl Cornel Remus Stetco, numit de consiliul Local al orasului Borsa,
-Dl Pasca Dorin Vasile, numit de consiliul Local al orasului Baia Sprie,
-Dl Mitru Lese, numit de consiliul Local al orasului Targu Lapus
-DlDragos Alexandru, numit de consiliul Local al orasului Cavnic
-Dl Kraiger Stefan Zamfir Adoreanu, numit de consiliul Local al orasului Seini
-DlAlb Vasile Dorinel, numit de consiliul Local al orasului Somcuta Mare
-Dl Anton Ardelean, numit de Consiliul Local al orasului Tautii Magheraus
-Dl Vasile Iusco, numit de Consiliul Local al orasului Dragomiresti
-Dl Stefan Iuga, numit de Consiliul Local al orasului Salistea de Sus,
-Dl Morar Lucian Ioan Titus , numit de Consiliul Local al orasului Ulmeni,
-Dl Gheorghe Moldovan, numit de Consiliul Local al comunei Vadu Izei,
-Dl Vasile Tuns, numit de Consiliul Local al comunei Valea Chioarului,
-Dl Vasile Maris, numit de Consiliul Local al comunei Viseu de Jos,
-Dl Ciceu Felician Gheorghe , numit de Consiliul Local al comunei Dumbravita,
-Dl Sabin Rat , numit de Consiliul Local al comunei Coas,
-Dl Cendes Lajos  , numit de Consiliul Local al comunei Coltau,
-Dl Gheorghe Lupan, numit de Consiliul Local al comunei Grosi



-Dl Vasile Mirza, numit de Consiliul Local al comunei Rozavlea
-Dl Emilian Gheorghe Pop , numit de Consiliul Local al comunei Sacalaseni
-Dl Vasile Zete, numit de Consiliul Local al comunei Cicarlau
-Dl Pavel Octavian, numit de Consiliul Local al comunei Recea"
Art 10 devine art 7  si ramine nemodificat.

Art.10 La "Capitolul Administrarea asociatiei, art.11 se renumeroteaza, devine art.8 si ramine nemodificat,
Art.12 se renumeroteaza si devine art.9, art.12 devine art.10  iar la art.14 se renunta.

Art.11 Paragraful "Controlul Financiar al Asociatiei se completeaza si va avea urmatorul continut "Controlul
Financiar intern al Asociatiei " art.15 se renumeroteaza si devine art.11, ramine nemodificat, art.16 se
renumeroteaza si devine art.12, se completeaza si va avea urmatorul continut "Dl.Sasaran Mihai, cetatean
roman, nascut la data de 27.02.1957 "domiciliat in Baia Mare, str.Transilvaniei, nr 2A/12, jud Maramures,
identificat prin C.I.  seria MM, nr.038551, eliberat de Politia Municipiului Baia Mare, la data de 06.11.2000."

Art.12 La CAPITOLUL  VIII.- DISPOZITII FINALE art.17 devine art.13, se completeaza si va avea urmatorul
continut:
"Art.13.-Persoana împuternicit  s  desf oare procedura de autentificare  si comunicarea modificarilor  la
Judecatoria Baia Mare a Actului Constitutiv-actualizat si Statutului–actualizat al  personalit ii juridice va fi
directorul executiv al Asociatiei: Popa Daniela, cetatean roman, nascuta la data de 08.12.1963, cu domiciliul
in Baia Mare, str. Aleea Noua nr 2 ap 65, jud Maramures, identificata prin Carte de identitate seria  MM
nr.358911, eliberata de Politia Municipiului  Baia Mare, la data de 16.01.2007, CNP 2631208240013, fiind
mandatata de asocia i s -i reprezinte în fa a notarului public pentru autentificarea actelor revizuite  de
constituire a asocia iei i s  semneze în mod valabil pentru ei i în numele lor orice act necesar i s
garanteze autenticitatea semn turii membrilor asociati."

Dupa art.13 se adauga "Prezentul Act Constitutiv a fost redactat in 5( cinci) exemplare originale, azi la data
autentificarii "
Art .13 La "ASOCIA II" se completeaza cu titulatura de de" presedintele Consiliului Judetean" pentru judetul
Maramures, respectiv de "primar"la restul asociatilor , si se adauga pozitiile 24 si 25 cu urmatorul continut"

Comuna Cicarlau,
Prin primar Zete Vasile_____________________
Comuna Recea

Prin primar Pavel Octavian______________________"

Celelate prevederi ale Actului Constitutiv raman nemodificate.



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

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

      nr. 173 din 15 oct 2008

ACT ADITIONAL  LA  STATUTUL
ASOCIATIEI PENTRU  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDETULUI MARAMURES

Adoptat  in Hotarirea Adunarii Generale ADIL Maramures nr 13/06.10.2008
Reactualizarea modificarilor s-au facut in conformitate cu cerintele prevederilor HG 855/2008  pentru
aprobarea actului constitutiv -cadru si a statutului -cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu
obiect de activitate serviciile de utilitati publice.
Art1.Asociatii se renumeroteaza incepind cu" 1. Judetul Maramures  si continuand cu 2. municipiul Baia Mare
si urmatorii, se completeaza cu  codurile postale  si numele reprezentantilor asociatilor dupa cum urmeaza:
"1.Judetul Maramures, cod 430311, Man Mircea in calitate
2. Municipiul Baia Mare, cod 430311, Anghel Cristian in calitate
3.Municiupiul Sighetu Marmatiei , cod 435550, Godja Eugenia in calitate de
4. Orasul Viseu de Sus, cod 435700, Ciolpan Vasile , in calitate de
5.Orasul Borsa, cod 435200, Stetco Remus in calitate de
6.Orasul Baia Sprie, cod 435100, Pasca Dorin Vasile in calitate
7.Orasul Tg.Lapus ,cod 435600,Mitru Lese in calitate de
8.Orasul Cavnic, cod 435300, Dragos Alexandru in calitate de
9.Orasul Seini, cod 435400, Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan  in calitate de
10.Orasul Somcuta Mare, cod 437335, Alb Vasile Dorinel in calitate de
11.Orasul Tautii Magheraus, cod 437345, Ardelean Anton  in calitate de
12.Orasul Dragomiresti, cod 437140, Iusco Vasile in calitate
13.Orasul Salistea de Sus, cod 437295, Iuga Stefan in calitate de
14.Orasul Ulmeni, cod 437335, Morar Lucian Ioan Titus in calitate
15.Comuna Vadu Izei, cod 437365, Moldovan Gheorghe in calitate de
16.Comuna Valea Chioarului ,  cod 437360, Tuns Vasile in calitate de
17.Comuna Viseu de Jos, cod 437390, Maris Vasile in calitate de
18.Comuna Dumbravita, cod 437145 ,Ciceu Felician Gheorghe in calitate de
19.Comuna Coas, cod 437282 ,Rat Sabin in calitate de
20.Comuna Coltau, cod 437283 Cendes Lajos in calitate de
21.Comuna Grosi,  cod  437165 Lupan Gheorghe in calitate de
22.Comuna Rozavlea ,cod 437255 Mirza Vasile in calitate de
23.Comuna  Sacalaseni, cod 437280 Pop Gheorghe Emilian in calitate de "



Art.2 Se completeaza cu  noi membri asociati la pozitiile 24 si 25 dupa cum urmeaza :
"24.Comuna Cicarlau, prin Consiliul Local Cicarlau , cu sediul in Cicarlau nr 389, judetul Maramures , cod
437085 ,reprezentat de Zete Vasile in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotarirea
Consiliului Local Cicarlau nr 47 din 22 septembrie 2008
25.Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea , cu sediul in Recea Str Primariei nr 140, judetul Maramures ,
cod  437225,reprezentat de Pavel Octavian  in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotarirea
Consiliului Local Recea  nr 55 din 18 septembrie 2008"

Art.3 Dupa asociati si " Partile" se inlocuieste cu "asociatii" si " partea" se inlocuieste cu "asociatul"
Se renunta la cele trei paragrafe care se regasesc la "Avind in vedere ca…" si urmatorul se reformuleaza  si
va avea urmatorul continut asfel:
"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 , cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de
utilit i publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu ap
i de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare i ale Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000

cu privire la asocia ii i funda ii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 246/2005,  în cadrul
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare  „ Asociatia perntru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Maramures ” (denumit  în
continuare „Asocia ia ADIL Maramures persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica in
scopurile prevazute la art.4 din prezentul statut )".
Art.4 La "CAPITOLUL I art.1", se completeaza cu "Asociatia are stampila si insemne proprii".
Art.5 La art.2. alin.1 se completeaza codul postal si adresa de e-mail  astfel: "cod 430311,www.adil-
maramures.ro" iar alin. 2 se completeaza si va avea urmatorul continut: "Sediul Asocia iei va putea fi mutat în
orice alt loc aflat pe raza unitatilor administrativ teritoriale membre,  în baza unei Hot râri a Adun rii Generale
a Asocia iei sau a consiliului director, conform prezentului statut."
Art.6 La "Capitolul II -Scopul si obiectivele Asociatiei" se completeaza si se reformuleaza prevederile art.4
cu aliniatele (1),(2) si (3)si va avea urmatorul continut:
"(1) Asociatia se constituie in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si
gestionarii in comun a serviciului de alimentare apa si de canalizare ( denumit in continuare Serviciul) pe raza
de competanta a unitatilor administrativ -teritoriale membre (denumita in continuare aria Serviciului), precum si
realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate  infiintarii,
modernizarii , si /sau  dezvoltarii , dupa caz, a sistemelor de utilitati publice  aferente Serviciului , pe baza
strategiei de dezvoltare a Serviciului( denumita in continuare strategia de dezvoltare) .
(2) Asociatii declar  c  interesul comun ce st  la baza constituirii Asocia iei este interesul general al locuitorilor
de pe raza unitatilor administrativ -teritoriale  membre din  judetul Maramures, pentru îmbun irea calit ii
Serviciului, in conditiile unor tarife  care sa respecte  limitele de suportabilitate ale
populatiei si principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia
mediuului , precum  si cre terea capacit ii de atragere a fondurilor pentru finan area investi iilor necesare in
infrastructura tehnico-edilitara  aferenta Serviciului.
 (3)Modalitatea de gestiune  a Serviciului va fi gestiunea delegata , care se va realiza in baza unui contract de
delegare a gestiunii( denumit in continuare contract de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art.311

din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.211 din Legea 241/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art.2 lit.g1 din Legea 51/2006



cu modificarile si completarile ulterioare al carui capital social va fi detinut integral de unitati administrativ
teritotiale membre ale Asociatiei (denumit in continuare operatorul)

Art.7 Se reformuleaza Obiectivele asociatiei de la art.5, se completeaza si va cuprinde aliniatele de la (1) cu
subaliniatele a)-h) si alin(2)cu subaliniate a)-m) si vor avea urmatorul continut :

"(1) Obiectivele Asocia iei sunt urm toarele:

a) sa incheie contractul de delegare cu operatorul, prevazut la art.17 alin.(2) lit.a) din prezentul statut, in
numele si pe seama asociatilor care vor avea impreuna calitatea de delegatar, conform art.30 din
Legea 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa exercite drepturile specifice de control si informare privind operatorul, conform prezentului statut si
actului constitutiv al acestuia;

c)  constituie interfa a pentru discu ii i s  fie un partener activ pentru autorit ile administratiei 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 intercomunitar;

d) sa aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;
f) sa monitorizeze executarea contractului de delegare si sa informeze regulat asociatii despre aceasta;
g) sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectvelor asociatilor in legatura cu

Serviciul:
1.asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure pe de o parte sursele necesare pentru
operare, dezvoltare, modernizare si/sau baza suport a contractarii de credite rambursabile ori
partial rambursabile, iar pe de alta parte sa nu se depaseasca limitele de suportabilitate ale
populatiei;

2.aplicarea principiului solidaritatii

3.implementarea si aplicare apermanenta a principiului "poluatorul plateste"

4.cresterea progresiva a nivelului de acoperire a Serviciului

5.buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea administrativa si comerciala
eficienta a acestuia;

6.mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si lucrarilor leghate de
Serviciu;

7.buna gestiune a resurselor umane;

h) sa acorde sprijin asociatilor si operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare
implementarii strategiei de dezvoltare

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandateaza Asociatia, conform
art.10 alin. (5) din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sa exercitate in numele si pe seama
lor urmatoarele drepturi si obligatii legate de Serviciu:



a) elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a
sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si
aprogramelor de protectie a mediului.

b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie
unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a
teritoriului, urbanism si mediu;

c) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta ai Serviciului stabiliti prin contractul  de
delegare a gestiunii in vederea asigurarii gestionarii si administrarii Serviciului de catre operator pe criterii
de eficienta economica si manageriala si apl.icarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de
contractul de delegare, in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de performanta si
eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciului

d) consultarea asociatilor de utilizatori in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de
organizare si functionare a Serviciului;

e) medierea conflictelor dintre utilizator si operator, la cererea uneia dintre parti;
f) monitorizarea si controlul modului de respecatre a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operator

prin contractul de delegare cu privire la:
(i) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator in special

respectarea indicatorilor de performanta, inclusiv in relatia cu utilizatorii
(ii) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau

modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea eficienta si in conditii de
siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau
privat al asociatilor, afectate Serviciului;

(iii) asigurarea protectiei mediului si a domeniului public
(iv) asigurarea protectiei utilizatorilor

g) solicitarea de informatii cu privire la nivelul si calitatea Serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de
intretinere, exploatare si administrare abunurilor din proprietatea publica sau privata a asociatilor,
incredintate pentru realizarea Serviciului;

h) invitarea operatorului pentru audieri in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii
Serviciului

i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegarii prevazute in contractul de delegare;
j) aprobarea de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic, a modului de formare si

a stabilirii preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operator;
k) monitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre delegatar fata de operator prin clauzele

contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
l) elaborarea si aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru

intreaga arie a Serviciului;
m) patrarea in conditiile legii a confidentialitatii datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea

operatorului, altele decat cele de interes public.
Art.8 La" Capitolul III-Patrimoniul Asociatiei art 6 alin (1) se reformuleaza si va avea urmatorul continut:



"(1) Patrimoniul Asocia iei este compus din bunurile si resursele  proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de
organizare si functionare si desfasurarii activitatilor proprii, pe de o parte , si din dreptul de folosinta  gratuita
asupra unor bunuri din domeniul public sau privat  al asociatilor , acordat sau ce va fi acordat Asociatiei de
catre asociati."
Iar alin (2) se completeaza astfel:" Fiecare nou membru asociat va depune la inscriere  in contul Asociatiei
suma de 500 RON. Modificari de patrimoniu se vor face in conditiile legii "
Art.9 Se reformuleaza prevederile art.7 referitoare la sursele de venit ale Asociatiei la  alin a) astfel:"
"contributiile asociatilor la formarea  patrimoiunlui initial, cotizatiile asociatilor s i i alte contribu ii de la
bugetele locale ale acestora"si se completeaza la alin. d) cu" prevazute de lege sau de prezentul statut"
Art.10 Prevederile art.8 se completeaza cu" nu  are calitatea de operator si"
Art.11 Prevederile art.9 se completeaza cu:"si se publica".
Art.12 La "Capitolul IV-Asociatii" art.10 alin a) se completeaza cu " prin reprezentantii lor in aceste organe" si
alin b) se completeaza cu" conform prevederilor prezentului statut ;"
iar  art.11 alin. b) se reformuleaza astfel" S  pl teasc  cotiza ia anual , plata urmind sa se faca pina la 30
ianuarie a fiecarui an pentru anul curent ;  Cotizatia pentru primul an este  fixat   prin prezentul statut la suma
de  1500 lei/an " si alin d) se reformuleaza astfel" Sa participe , prin reprezentantii lor, la sedintele adunarii
generale a Asociatiei".
Art.13 Prevederile art.12 se modifica , se reformuleaza si vor avea urmatorul continut :
 "(1) Calitatea de asociat înceteaz  în cazul retragerii sau excluderii din Asocia ie,conform prevederilor
prezentului articol
(2). Retragerea din Asocia ie nu poate avea loc decât în situa ia în care Asociatul respectiv se retrage
unilateral din  contractul de delegare Dac  oricare dintre Asocia i dore te s  se retrag  din contractul de
delegare si, respectiv,  din Asocia ie, aceast asociat va notifica pre edintelui Asocia iei i celorlal i asocia i
inten ia sa. Pre edintele Asocia iei va convoca adunarea general  în cel mult 30 zile de la data primirii unei
astfel de notificari
(3) Adunarea General  a Asocia iei va analiza consecin ele retragerii i modificarile ce se impun la actul
constitutiv al operatorului caruia I s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii Serviciului si/sau la
contractul de delegare (in special in ceea ce priveste investitiile), conform prevederilor contractului de
delegare, si va hotari modificarea corespunzatoare  a prezentului statut si actului constitutiv al Asociatiei
(4) In cazul in  care un asociat nu aproba contractul de delegare ce urmeaza sa fie incheiat cu operatorul
prevazut la art.17 alin.(2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare dupa
semnarea acestuia, indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a contractului de
delegare, acest asociat va fi exclus din asociatie.
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului si neadoptarea, in doua sedinte consecutive ale
autoritatii deliberative a respectivului asociat, a hotararii de aprobare a delegarii gestiunii Serviciului catre
operatorul prevazut la art.17 alin.(2) lit.a) din alte motive decat un vot negativ.
Adunarea generala va hotara excluderea din asociatie va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se
impun la contractul de delegare (in special cu privire la investitii) conform prevederilor acestuia si va hotara
modificarea corespunzatoare a prezentului statut si actului constitutiv a Asociatiei.
(5) Orice membru 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 in care a fost membru al
Asocia iei plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

b) sumele corespunz toare investi iilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asocia iei,
altele decât cele prev zute la lit.a);

c) sumele prevazute ca despagubiri in Contractul de Delegare ."
Art.14 Prevederile art .13 se  completeaza si reformuleaza astfel:
"Asocia ia poate accepta noi membri , cu acordul asociatilor si. cu încheierea unui act adi ional la prezentul
Statut, prin care noii membri sunt men iona i în preambulul Statutului. Orice unitate administrativ-teritorial
care devine membru al Asocia iei accept  în totalitate prevederile prezentului Statut i deleag  gestiunea
Serviciilor Operatorului, prin act adi ional la Contractul de Delegare, semnat de Asocia ie în numele i pe
seama unit ii administrativ-teritoriale respective."
Art.15 La" CAPITOLUL V – Organele Asociatiei" se adauga " SECTIUNEA 1:Adunarea General  a
Asocia iei "  iar prevederile articolelor 14- 22 se modifica, se  reformuleaza si vor avea urmatorul continut:
" Art.14 (1) Adunarea General  este organul de conducere al Asocia iei, format din to i reprezentan ii
asociatilor  desemna i prin   hotarire a autoritatilor deliberative ale acestora.
Se recomanda ca acesti reprezentanti sa fie primarii, pentru municipii, orase si comune , respectiv
presedintele consiliului judetean, pentru judet.
(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, asociatilor si
presedintelui Asociatiei , în termen de 3(trei) zile lucratoare de la data emiterii lor."
Art. 15 se renunta iar art 16 va deveni art 15 cu urmatorul continut :
"Art.15 Adunarea  generala a Asociatiei alege dintre membrii sai presedintele Asociatiei , care are atributiile
prevazute in prezentul statut  si care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii , cu exceptia situatiilor in care
se prevede expres altfel ."
Art 17 devine prin renumerotare art 16 cu urmatorul continut:
"Art.16 (1) – Adunarea general  a Asociatiei îndepline te atribu iile care îi revin conform art. 21 al. (2) din
Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea 246/2005, precum i
atribu iile speciale prev zute de prezentul Statut, în exercitarea competen elor privind Serviciul Delegate
conform  mandatului încredin ate de c tre asociati prin prezentul Statut, precum si drepturile speciale de
control asupra operatorului prevazut la art.17 alin (2 ) lit. a) din 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 descarcarii de gestiune  a membrilor consiliului director pentru perioada  incheiata,  pe

baza raportului de activitate  prezentat adunarii generale de consiliul director
c) aprobarea  situa iilor  financiare ale Asocia iei pentru exerci iul financiar  încheiat i a proiectul

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 cenzorului sau, dup  caz, a membrilor comisiei de cenzori si stabilirea regulilor
generale  de organizare si functionare a cenzorului;

f) aprobarea organigramei i politicii de personal a Asocia iei, inclusiv a organizarii aparatului tehnic al
Asocia iei;

g) aprobarea contractelor  ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu ,  a c ror valoare dep te
echivalentul în lei al sumei de 20000 Euro;

h) modificarea actului constitutiv i a statutului Asocia iei;
i) dizolvarea i lichidarea Asocia iei, precum i stabilirea destina iei bunurilor r mase dup  lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri în Asocia ie precum i a retragerii si excluderii  unor membri din

Asocia ie;
k) aprobarea cotizatiei anuale
l) orice alte atribu ii prev zute în lege sau în Statut.
m)  înfiin area de filiale;

(3)Atributiile  adunarii generale a Asociatiei  cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociati conform
art 5 alin( 2 sunt :

a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor
de utilit i publice existente, a programelor de înfiin are a unor noi sisteme, precum i a programelor
de protec ie a mediului, elaborate si prezentate de consiliul director al Asocia iei conform art. 23
alin.(3) lit.a);

b) aprobarea masurilor  propuse in rapoartele de monitorizare a executarii contractului de delegare,
elaborate si prezentate de consiliul director conform art.23 alin.(3) lit.g)

c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in contractul de
delegare

d) aprobarea stabilirii ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care
asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic;

e) adoptarea de hotarari privind aplicarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de contractul de
delegare in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de performanta;

f) aprobarea caietului de sarcini si aregulamentului Serviciului consolidat si armonizat pentru intreaga
arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul director conform art.23 ali.(3) lit.b)

(4) adunarea generala a Asociatiei adopta, de asemenea orice hotarari in exercitarea drepturilor speciale de
informare si de control asupra operatorului, acordate Asociatiei conform art.14 ali.(2) lit.a) pct.4 din
prezentul statut."

Articolul 18 se renumeroteaza si devine art 17 cu urmatorul continut:

"Art.17 (1) În temeiul art.16 al. (3), Adunarea General  hotaraste asupra aspectelor legate de obiectivele
Asocia iei, având în vedere interesul comun al asociatilor, în special:
           a) Operatorul

b) strategia de dezvoltare
c) politica tarifara
d) contractul de delegare



(2) În leg tur  cu acestea, asociatii convin:
a) Operatorul
1. Operatorul infiintat potrivit art. 311 din Legea 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare va fi  o
societate comercial  înfiin at  într-una dintre formele prev zute de legisla ia privind societ ile comerciale,
având ca ac ionari/asociati toate sau o parte dintre unit ile administrativ-teritoriale membre ale Asocia iei.
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciului asociati.
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 asociatilor care sunt in acelasi timp si actionari/asociati ai
operatorului vor respecta avizul Asocia iei.
4. In aplicarea prevederilor art. 311 alin. (2) lit.a) din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in
vederea exercitarii de catre asociatie a controlului direct si a influentei dominante asupra deciziilor strategice
si/sau semnificative ale operatorului, asociatii care sunt actionari/asociati operatorului acorda Asociatiei,
potrivit prezentului statut dreptul de a:.
a) propune lista de persoane din randul carora adunarea generala a operatorului are dreptul sa numeasca

membrii consiliului de administratie al operatorului;
b) propune revocarea membrilor consiliului de administratie al operatorului;
c) propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administratie al operatorului

pentru prejudiciile aduse acestuia;
d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare si functionare al operatorului inainte de

aprobarea acestuia de catre consiliul de adminstratie al societatii;
e) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de consiliul de administratie ai

societatii inainte de aprobarea acestora de catre adunarea generala a operatorului;
f) acorda aviz conform asupra propunerii de infiintare de filiale cu conditia ca obiectul principal de activitatea

sa nu il constituie captarea, tractarea si distributia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea si epurarea
apelor uzate ( cod CAEN 3700)

g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decat fondul de rezerva prevazut de legea
societatilor comerciale si a celor prevazute in contractul de delegare, asupra destinatiei si cuantumului
acestora, necesar pentru ca adunarea generala a operatorului sa poata lua o hotarare in acest domeniu;

h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului inainte de adoptarea lor;
i) fi informata in aceeasi masura ca oricare actionar/asociat al operatorului despre activitatea acestuia
b) Strategia de dezvoltare
1. Asociatia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi
stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor prevazute de aceasta strategie si prioritizarea acestora,
precum si planul de implementare si analiza macrosuportabilitatii. Planurile de investitii vor fi actualizate
periodic, tinand 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 sau de la bugetele locale ale asociatilor, fondurile proprii sau
atrase ale operatorului.
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 autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii



bunurilor rezultate in urma investitiilor) precum si ale asociatilor deserviti de bunurile rezultate in urma
investitiilor. Acestea vor fi anexate la Contractul de Delegare si fac parte integrant  din acesta.
4. Studiile de Fezabilitate aferente listelor de investi ii vor fi supuse avizului consultativ al Asocia iei înainte de
a fi aprobate de autorit ile deliberative ale asociatilor beneficieri ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate
in urma investitiilor)
c) Politica tarifar
1. Fiecare autoritate deliberativa  a asociatilor  va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru
furnizarea Serviciului  aflat in componenta acestuia, conform politicii tarifare stabilite de Asocia ie i dup
consult ri prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate i modificate conform legisla iei în
vigoare.
2. De îndat  ce asociatii  vor hot rî trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul contractului de delegare,
Asocia ia va avea atribu ia de a aproba stabilirea, ajustarea i modificarea acestui tarif unic, în numele i  pe
seama acestora .
d)Contractul de delegare a gestiunii Serviciului
1. Contractul de Delegare va fi semnat pe de o parte de Asocia ie, în numele i pe seama asociatilor care vor
avea împreun  calitatea de delegatar, i pe de alt  parte de operator.
 2. Prin contractul de delegare, Asocia ia, în numele i pe seama,asociatilor va conferi operatorului dreptul
exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilitati publice, pe raza lor de competenta teritoriala
precum i concesiunea exclusiv  asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu ap i
de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investi ii, va
între ine, moderniza, reabilita i extinde sistemele de alimentare cu ap i de canalizare i va gestiona
Serviciul pe riscul i r spunderea sa, conform dispozi iilor contractului de delegare. Realizarea acestor
responsabilitati se face prin indicatori de performanta care pot monitoriza implementarea sistemului.
3. Asocia ia va monitoriza îndeplinirea de c tre operator a obliga iilor ce-i incumb  în temeiul contractului de
delegare.
 4. Asocia ia, în temeiul mandatului conferit de asociati prin prezentul statut, va exercita în numele i pe seama
acestora, drepturile i obliga iile contractuale care le revin în calitate de de delegatar."
Articolul 19 se renumeroteaza si devine art. 18 cu urmatorul continut:
"Art.18 Reprezentantii in adunarea generala sunt r spunz tori pentru activitatea lor în conformitate cu
legisla ia în vigoare."
Articolul 20 se renumeroteaza si devine art 19 cu urmatorul continut :
"Art.19 (1) Adunarea General  va fi convocat  ori de câte ori este necesar, de c tre Pre edintele Asocia iei
sau de un num r de cel pu in 3 membri .
(2) Convocarea va fi transmis  prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel pu in  5 zile lucratoare înainte de data
edin ei i va cuprinde data, ora, locul i ordinea de zi a edin ei.

(3) In functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, convocarea va fi trimisa numai
reprezentantilor asociatilor care au dreptul sa participe si sa voteze cu privire la luarea respectivelor hotarari
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
(inclusiv in cazul in care asociatul al carui reprezentant este presedintele asociatiei nu participa la sedinta
deoarece nu este asociat implicat) de persoana desemnat  de Adunarea General  dintre membrii s i .
(5) Adunarea General  va alege dintre participan ii la edin  un secretar care va redacta procesul verbal al
edin ei.

(6) Procesul verbal este semnat de Pre edinte i de secretar. O copie a procesului verbal va fi transmis , în
termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data edin ei, fiec rei asociat convocat conform prevederilor
alin.(2), indiferent dac  reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la edin .
(7) Hotararile adunarii generale a Asociatiei se consemneaza intr-un registru de procese verbale care se
pastreaza la sediul Asociatiei."
Articolul 21 se renumeroteaza si devine articolul 20 cu urmatorul continut :
"Art.20
(1) Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal în adunarea general  a Asociatiei.
(2)  Pentru luarea hotararilor care privesc numai anumiti asociati, respectiv asociati in competenta carora este

organizat si functioneaza Serviciul la data sedintei adunarii generale, asociatii beneficiari ai investitiilor
(proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum si asociatii deserviti de bunurile rezultate in
urma investitiilor, denumiti in prezentul statut asociati implicati, au dreptul de a participa si de a vota in
cadrul sedintei adunarii generale doar pe reprezentantii acestora.

(3) Pentru a fi valabile, hot rârile adun rii generale a Asociatiei adoptate în exercitarea atribu iilor prev zute la
art. 16 alin. (2) lit. a) h) si I) se iau în prezen a a trei patrimi din numarul asociatilor i cu majoritatea voturilor
asociatilor 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 asociati
prezen i.
(4) Pentru a fi valabile hot rârile adun rii generale a Asociatiei adoptate în exercitarea atribu iilor prev zute la
art. 16 alin. (3) lit. b) i e) i la art. 16 alin. (4) se iau în prezen a tuturor asociatilor/asociatilor implicati, i cu
votul favorabil fie a cel pu in jum tate din num rul asociatilor/asociatilor implicati care însumeaz  cel pu in
doua treimi din num rul total al popula iei tuturor asociatilor/asociatilor implicati, fie a cel pu in doua treimi din
num rul asociatilor/asociatilor implicati care însumeaz  cel pu in jum tate din num rul total al popula iei
tuturor asociatilor/asociatilor implicati.
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 membrii prezenti.
(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) i art. 16  alin. (3) lit. a), c), d)  si f) se iau în prezen a i cu votul favorabil al tuturor asociatilor
cvorum si majoritate obligatorii la oricare convocare.
(6) In oricare din situatiile prevazute la aliniatul (3) - (5), de mai sus, daca o hotarare a adunarii generale a
Asociatiei priveste in mod direct Serviciul propriu sau bunurile care apartin unui anumit asociat, nicio hotarare
nu poate fi luata fara prezenta si votul favorabil al reprezentantului acestuia.



Pentru adoptarea hotararilor in exercitara atributiei prevazute de art.16 ali.(3) lit.a) din prezentul statut este
necesar votul favorabil al reprezentantului judetului, daca acesta este membru al asociatiei.
 (7) In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati nu poate participa la sedinta unei adunari generale la
care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ teritoriale,
imputernicit in acest scop. "
Articolul 22  se renumeroteaza si devine articolul 21 cu urmatorul continut:
"Art.21 (1) Hot rârile adun rii generale luate în exercitarea atribu iilor prev zute la art. 16 alin. (2) lit. I) k) i
art. 16  alin. (3) lit. a), c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentan ii asociatilor în adunarea general  a Asociatiei
decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hot râre a Autorit ii deliberative a
asociatului al c rei reprezentant este.
(2)Hot rârile luate de adunarea general  a Asocia iei trebuie aduse la cuno tin a asociatilor în termen de cel
mult  5 zile calendaristice de la data sedintei. De asemenea, asociatia este obligata sa publice toate hotararile
adunarii generale pe propria pagina de internet sau pe pagina de internet a consiliului judetean.
(3)Asociatul care se considera vatamat intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-o hotarare a adunarii
generale a Asociatiei, dintre cele luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin.(3) din prezentul
statut, poate initia actiune in justitie, conform prevederilor legale in vigoare.
(4)  adunarea generala a Asociatiei poate delega consiliului director, prin hotarare adoptata in aceleasi conditii
ca cele prevazute la art. 20 alin. (3), atribuatia privind aprobarea schimbarii sediului Asociatiei."
Art.16 Inainte de art.23 renumerotat cu art 22 se adauga" SECTIUNEA 2:Consiliul director" iar la art.22 alin.
(1) expresia " membrilor Asociatiei " se inlocuieste cu "asociatilor" si se adauga alin. (3) cu urmatorul continut
"Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor, in conformitate cu legislatia in vigoare"
Art.24 devine art. 23, se modifica continutul si va avea aliniatele (1) ,(2) cu subaliniatele a), b),c),d),e),f),(3) cu
subaliniatele a)-h)   cu urmatorul continut:
 "1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale si exercita atributiile
prevazute de prezentul statut si cele ce ii vor fi delegate de adunarea generala.
(2) Consiliul director exercita urmatoarele atribuitii privin activitatea proprie a Asociatiei:
a) prezinta adunarii generale  raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri si
cheltuieli , bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor  si proiectul
programelor Asociatiei;
b)     propune cuantumul cotizatiei pentru anul urmator, care va include in proiectul de buget al Asociatiei,
supus spre aprobare adunarii generale
 c) aproba actele juridice ce vor fi incheiate de Asociatie în numele propriu, cu excep ia contractelor a c ror
valoare dep te echivalentul în lei al sumei de 20 000 Euro;
d) angajeaza personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal
aprobata de adunarea generala si tinand cont de bugetul aprobat de adunarea generala;
e) in relatia cu asociatii, monitorizeaza plata cotizatiei anuale de catre acestia la bugetul asociatiei si decide
masurile care urmeaza sa fie luate impotriva asociatilor care nu si-au achitat cotizatia datorata in termenul
prevazut de prezentul statut.
f) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de adunarea general .



(3) Consiliul director are urmatoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociati, conform
art.5 alin. (2).:
a) asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizand principiul planificarii strategice multi anuale, a

programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a
programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum si aprogramelor
de protectie a mediului pe care le supune spre aprobare adunarii generale a Asociatiei

b) asigura elaborarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru
intreaga arie a Serviciului pe care le supuine spre aprobare adunarii generale

c) asigura coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare in scopul realizarii acestora intr-o
conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare
a teritoriului, urbanism si mediu.

d) asigura consultarea asociatilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a
modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului.

e) solicita informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de
intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a asociatilor,
incredintate pentru realizarea serviciului.

f) monitorizeaza si controleaza modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operator
prin contractul de delegare cu privire la:
(i) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator, in special

respectarea indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de delegare inclusiv in relatia cu
utilizatorii;

(ii) gestionarea si administrarea serviciului de catre operator pe criterii de eficienta economica si
manageriala

(iii) modul de administrare, exploatare conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea eficienta si in conditii de
siguranta a sitemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau
privat al asociatilor, afectate serviciului

(iv) asigurarea protectiei mediului si a domeniului puiblic;
(v) asigurarea protectiei utilizatorilor

si in acest sens elaboreaza rapoarte trimestriale pe care le prezinta adunarii generale a Asociatiei;
g) asigura medierea conflictelor dintre utilizatori si operator, la cererea uneia dintre parti;
h) invita operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorul "
Art.25 se renumeroteaza si devine art  24. cu aliniatele 1)-4)si art. 26 renumerotat  ca art .25 cu aliniatele 1)-3)
se modifica  se completeaza si vor avera urmatorul cuprins:
"Art.24 (1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia 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 salariati ai Asociatiei.
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel putin urmatoarele persoane:

a) un secretar;
b) un contabil;



c) un sau mai multi consilieri juridici;
d) un numar suficient de specialisti pentru monitorizarea contractului de delegare conform mendatului

acordat Asociatiei prin prezentul statut
(4) La calculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua in condsiderare sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al Asociatiei.
Art. 25
(1) Consiliul director se intruneste in sedinte cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la

convocarea presedintelui Asociatiei.
(2) Deciziile consiliului director se iau in prezenta si cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul

membrilor consiliului director.
(3) Consiliul director va alege dintre paticipantii la sedinta un secretar, care va redacta procesul verbal al

sedintei. Procesele verbale se semneaza de toti membrii consiliului director prezenti. Deciziile consiliului
director se consemneaza in registrul de procese verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei."

Art.26 si 27 se renunta  iar inainte de art.28 care se renumeroteaza si devine art.26 se completeaza cu"
SECTIUNEA 3: Controlul financiar intern al Asociatiei", se modifica la alin( 2) si se completeaza cu "Membrii
consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil in conditiile
legii", si se adauga alin (4) cu urmatorul continut " Cenzorul are atributiile prevazute la art.272 din Ordonanta
Guvernului nr. 26/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005."
Art. 29 devine art. 27 si se numeroteaza aliniatele cu a),b) si c).
Art.17 La "CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA I LICHIDAREA" se renumeroteaza art .30  si devine art28. cu
aliniatelea),b),c), art.31 devine art.29 cu aliniatele a)-d), art. 32 devine art. 30 cu alinatele (1) la care se
inlocuieste " lege" cu "legislatia privind asociatiile",si se adauga alin (2) cu urmatorul continut:
"(2)Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotararii adunarii generale sau a instantei judecatoresti
competente."
Art. 33 devine art. 31, art 34 devine art .32  la alin (1) se inlocuieste "Partilor" cu "asociatilor"
Inainte de "Asociatii " se adauga" Prezentul statut a fost semnat in (5) cinci exemplare originale, astazi, data
autentificarii sale".
 La "ASOCIA II" se completeaza la fiecare reprezentant al asociatilor  titulatura de" presedintele Consiliului
Judetean" pentru judetul Maramures, respectiv de "primar"la restul asociatilor , si se adauga pozitiile 24 si 25
cu urmatorul continut"

Comuna Cicarlau,
Prin primar Zete Vasile_____________________
Comuna Recea
Prin primar Pavel Octavian_________________"

Celelalte prevederi ale Statutului raman nemodificate.



ACT CONSTITUTIV AL
"ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDETULUI MARAMURES "

Adoptat cu Hotarirea Adunarii Generale ADIL Maramures  nr 13/06.10.2008,in conformitate cu H.G.855/2008

CAPITOLUL I - ASOCIATII

1.Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe
Sincai nr. 46, jud. Maramures,cod 430311, reprezentat de Man Mircea in calitate de presedinte al Consiliului
Judetean Maramures legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Judetean  nr. 118/15.07.2008

2. Municipiul Baia Mare , prin Consiliul Local Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str.Gheorghe Sincai
nr.33, jud. Maramures,cod 430311, reprezentat de Anghel Cristian in calitate de  primar, legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 42/29.01.2008

3.Municipiul Sighetu Marmatiei , prin Consiliul Local Sighetu Marmatiei, cu sediul în  Sighetu
Marma iei, str.Mihail Kogalniceanu, nr.1/A, jud. Maramures,cod 435500,reprezentat de  Eugenia Godja , in
calitate de primar legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 21/29.02.2008

  4.Orasul Viseu de Sus, prin Consiliul Local Viseu de Sus, cu sediul în Viseu de Sus, str.22
Decembrie, nr. 19, jud. Maramures,cod 435700 reprezentat de  Ciolpan Vasile , in calitate de primar, legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 7/29.01.2008

  5.Orasul Borsa, prin Consiliul Local Borsa, cu sediul în Bor a, str. Libertatii , nr. 175 jud.
Maramures,cod 435200 reprezentat de Stetco Remus in calitate de primar, legal imputernicit  in acest scop
prin  Hotarirea Consiliului Local nr.  15/08.02.2008

 6.Orasul Baia Sprie, prin Consiliul Local Baia Sprie, cu sediul în Baia Sprie, str.Libertatii nr.14, jud.
Maramures, cod 435100 reprezentat de Pasca Dorin Vasile in calitate de  primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 78/24.07.2008

  7.Orasul Tg.Lapus , prin Consiliul Local Targu Lapus, cu sediul în Târgu L pu , str.Tiblesului, nr. 2 ,
jud. Maramures,cod 435600 reprezentat de Mitru Lese in calitate de   primar legal imputernicit  in acest scop
prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 2/31.01.2008

 8.Orasul Cavnic, prin Consiliul Local Cavnic, cu sediul în Cavnic, str.22 Decembrie nr. 7, jud.
Maramures,cod 435300  reprezentat de  Dragos Alexandru in calitate de primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 29/04.07.2008

9.Orasul Seini, prin Consiliul Local Seini, cu sediul în Seini, str.P-ta Unirii, nr. 16, jud. Maramures,
cod 435400 reprezentat de  Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan  in calitate de primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr .4/31.01.2008

10.Orasul Somcuta Mare, prin Consiliul local Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str.
Republicii nr. 7, judetul Maramures,cod 437335   reprezentat de Alb Vasile Dorinel in calitate de  primar legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 76/22.07.2008

11.Orasul Tautii Magheraus, prin Consiliul local  Tautii Magheraus, cu sediul in Tautii Magheraus, str
Principala nr.290 A, jud. Maramures,cod 437345  reprezentat de Ardelean Anton  in calitate de  primar legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 22/27.02.2008

12.Orasul Dragomiresti, prin Consiliul Local Dragomiresti, cu sediul in Dragomiresti, str. 1 Decembrie
1918 nr. 151, jud. Maramures cod 437140 reprezentat de Iusco Vasile in calitate de  primar legal imputernicit
in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr .2/28.01.2008

13.Orasul Salistea de Sus, prin Consiliul Local  al orasului Salistea de Sus, cu sediul in  Salistea de
Sus nr. 981, jud. Maramures cod 437295  reprezentat de Iuga Stefan in calitate de  primar  legal imputernicit
in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 6/30.01.2008

14.Orasul Ulmeni, prin Consiliul Local al orasului Ulmeni, cu sediul in Ulmeni str. Petru Dulfu  nr. 62A
, jud. Maramures,cod 437355 reprezentat de Morar Lucian Ioan Titus in calitate de  primar  legal imputernicit
in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 26/08.07.2008

15.Comuna Vadu Izei, prin Consiliul Local al comunei Vadu Izei, cu sediul in Vadu Izei nr. 161, jud.
Maramures cod 437365, reprezentat de Moldovan Gheorghe in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 1/16.01.2008



16.Comuna Valea Chioarului , prin Consiliul Local  al comunei Valea Chioarului cu sediul in Valea
Chioarului nr. 194 , jud. Maramures , cod 437370 reprezentat de  Tuns Vasile in calitate de primar  legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 1/30.01.2008

17.Comuna Viseu de Jos, prin consiliul Local al comunei Viseu de Jos, cu sediul in Viseu de Jos nr.
1028 ,jud. Maramures,cod 437390  reprezentat de Maris Vasile in calitate de primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 1/25.01.2008

18.Comuna Dumbravita, prin consiliul Local al comunei Dumbravita, cu sediul in Dumbravita nr. 225 ,
jud. Maramures,cod 437145 reprezentat de Ciceu Felician Gheorghe in calitate de  primar  legal imputernicit
in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr .4/31.01.2008 si nr 30/01.07.2008

19.Comuna Coas, prin Consiliul Local al comunei Coas , cu sediul in Coas nr 265/A, jud
Maramures,cod 437282 reprezentat de Rat Sabin in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest scop prin
Hotarirea Consiliului Local nr 16/18.04.2008

20.Comuna Coltau, prin Consiliul Local  al comunei Coltau , cu sediul in Coltau , str Principala nr 34 ,
jud Maramures ,cod 437283 reprezentat de Cendes Lajos in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 49/18.07.2008

21.Comuna Grosi, prin consiliul Local al comunei Grosi, cu sediul in Grosi nr.187 ,jud Maramures,
cod 437165 reprezentat de Lupan Gheorghe in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest scop prin
Hotarirea Consiliului Local nr 14/31.03.2008

22..67 ,jud Maramures cod 437255 reprezentat de Mirza Vasile in calitate de  primar  legal imputernicit
in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 20/31.07.2008

23.Comuna  Sacalaseni, prin Consiliul Local al comunei Sacalaseni, cu sediul in Sacalaseni str
Principala nr 348, judetul Maramures,cod 437280 reprezentat de Pop Gheorghe Emilian in calitate de  primar
legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local 11/16 .04. 2008

24.Comuna Cicarlau, prin Consiliul Local Cicarlau , cu sediul in Cicarlau nr 389, judetul Maramures,
cod 437085,reprezentat de Zete Vasile in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotarirea
Consiliului Local Cicarlau nr .47 din 22 septembrie 2008

25. Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea , cu sediul in Recea Str. Primariei nr. 140, judetul
Maramures , cod 437225,reprezentat de Pavel Octavian  in calitate de primar legal imputernicit in acest scop
prin Hotarirea Consiliului Local Recea  nr. 55 din 18 septembrie 2008

denumiti colectiv asociatii si individual asociatul , s-au asociat si au infiintat

Asocia ia de dezvoltare intercomunitara de  utilitati publice  pentru serviciul de apa si canalizare

"Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului Maramures " (denumita in continuare Asociatia),

in conformitate cu prevederile  Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu

modificarile si completarile ulterioare  ale Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare, si ale   Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si

fundatii , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 246/2005.

 CAPITOLUL II.-DENUMIREA

Art.1.-Denumirea Asociatiei este "Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului  Mamamures
" conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 7604/23.10.2001
eliberata de Ministerul Justitiei.



 CAPITOLUL III.-SEDIUL

Art.2.-Sediul Asociatiei este in Romania , Baia Mare strada Gheorghe Sincai nr. 46 cam12-15, tel /fax 0262
211488,  www.adil-maramures.ro. Sediul este pus la dispozi ia asocia iei, f  plat , de c tre Asociatul
Consiliul Jude ean Maramure .

CAPITOLUL IV- DURATA:

Art.3.-Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata incepind cu data inscrierii sale in Registrul
asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei Baia Mare.

CAPITOLUL V.-VOINTA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIA IEI

Art.4

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociatii isi exprima vointa de a se asocia in cadrul Asociatiei
"Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului  Maramures", constituita in scopul  infiintarii,
organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii  in comun a serviciului de
alimentare cu apa si de  canalizare (denumit in continuare Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de
interes zonal  sau regional , destinate infiintarii, modernizarii si sau dezvoltarii , dupa caz, a sistemelor de
utilitati publice  aferente Serviciului  pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia .

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata , care se va realiza in baza unui contract de
delegare a gestiunii , atribuit direct conform prevederilor art.311 din Legea 51/2006 , cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale art. 211 din Legea nr.241/2006 cu modoficarile si completarile ulterioare, unui
operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit.g1) din Legea nr. 51/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, al carui capital social va fi detinut integral de unitati administrativ teritoriale membre
ale Asociatiei

CAPITOLUL VI. -PATRIMONIUL INITIAL
Art.5.(1)-Patrimoniul   initial actualizat al asociatiei  este de  500 RON, constituit din contributia in  numerar,
depus in contul asociatiei de catre membrii fondatori, dupa cum urmeaza:
 -Judetul Maramures  100 Ron
-Municipiul Baia Mare 50 Ron
-Municipiul Sighetu Marmatiei 50 Ron
-Orasul Baia Sprie 50 Ron
-Orasul Borsa 50 Ron
-Orasul Cavnic 50 Ron
-Orasul Seini 50 Ron
-Orasul Targu Lapus 50 Ron
-Orasul Viseu de Sus 50 Ron
(2)Fiecare nou membru asociat va depune la inscriere  in contul Aosiatiei  suma de 500 RON. Modificari de
patrimoniu se vor face in conditiile legii.
(3)-Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele:
a)Contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial , cotizatiile asociatilor si alte contributii de la bugetele
locale ale unitatilor administrativ teriroriale membre
b) dobinzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale
c)donatii, sponsorizari sau  legate;
d)orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de statutul Asociatiei
(4)Asociatia nu are calitate de operator si nu va desfasura activitati economice
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 CAPITOLUL VII.- ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL

Conducerea Asociatiei
Art.6.-Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei , format din toti reprezentantii
asociatilor,desemnati prin hotarire a autoritatilor deliberative ale acestora. Se recomanda ca acesti
reprezentanti sa fie primarii, pentru municipii, orase si comune, respectiv presedintele consiliului judetean
pentru judet.
 Sunt numiti in calitate de membri ai Adunarii Generale :
- Dl Man Mircea , numit de Consiliul Judetean Maramures
-Dl Cristian Anghel, numit de consiliul Local al municipiului Baia Mare
-Dna Eugenia Godja, numita de consiliul Local al municipiului Sighetu Marmatiei
-Dl Vasile Ciolpan, numit de consiliul Local al orasului Viseu de Sus,
-Dl Cornel Remus Stetco, numit de consiliul Local al orasului Borsa,
-Dl Pasca Dorin Vasile, numit de consiliul Local al orasului Baia Sprie,
-Dl Mitru Lese, numit de consiliul Local al orasului Targu Lapus
-DlDragos Alexandru, numit de consiliul Local al orasului Cavnic
-Dl Kraiger Stefan Zamfir Adoreanu, numit de consiliul Local al orasului Seini
-DlAlb Vasile Dorinel, numit de consiliul Local al orasului Somcuta Mare
-Dl Anton Ardelean, numit de Consiliul Local al orasului Tautii Magheraus
-Dl Vasile Iusco, numit de Consiliul Local al orasului Dragomiresti
-Dl Stefan Iuga, numit de Consiliul Local al orasului Salistea de Sus,
-Dl Morar Lucian Ioan Titus , numit de Consiliul Local al orasului Ulmeni,
-Dl Gheorghe Moldovan, numit de Consiliul Local al comunei Vadu Izei,
-Dl Vasile Tuns, numit de Consiliul Local al comunei Valea Chioarului,
-Dl Vasile Maris, numit de Consiliul Local al comunei Viseu de Jos,
-Dl Ciceu Felician Gheorghe , numit de Consiliul Local al comunei Dumbravita,
-Dl Sabin Rat , numit de Consiliul Local al comunei Coas,
-Dl Cendes Lajos  , numit de Consiliul Local al comunei Coltau,
-Dl Gheorghe Lupan, numit de Consiliul Local al comunei Grosi
-Dl Vasile Mirza, numit de Consiliul Local al comunei Rozavlea
-Dl Emilian Gheorghe Pop , numit de Consiliul Local al comunei Sacalaseni
-Dl Vasile Zete, numit de Consiliul Local al comunei Cicarlau
-Dl Pavel Octavian, numit de Consiliul Local al comunei Recea
Art.7.-Adunarea Generala alege dintre membrii sai Presedintele Asociatiei  care are atributiile prevazute in
Statutul Asociatiei  si care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia situatiilor in care se prevede
expres altfel.
Administrarea asociatiei
Art.8.-Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din Presedintele Asociatiei  si
inca 6 (sase) membri numiti de Adunarea Generala  pe o perioada de 4 ani . Componenta Consiliului Director
va asigura cit mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei,  utilizind
principiul reprezentarii prin rotatie.
Art.9.-Presedintele Asociatiei este si Presedintele al Consiliului Director.
Art.10.-Consiliul Director care va conduce si administra asocia ia va avea urmatoarea componenta :

1. Dl.Anghel Cristian ,presedinte, primar al municipiului Baia Mare
2. D-na Godja Eugenia, membru, primar al municipiului Sighetu Marmatiei;
3. Dl Ciolpan Vasile, membru, primar al orasului Viseu de Sus
4. Dl Pasca Dorin , primar al orasului Baia Sprie
5. Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan, membru, primar al orasului Seini
6. Ardelean Anton ,membru, primar al orasului Tautii Magheraus
7. Dl Lese Mitru, membru, Primar  al orasului Tg. Lapus



Controlul Financiar intern al Asociatiei

Art.11.-Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor numit de  Adunarea generala  pentru
o perioada de 1(un)an , cu posibilitatea prelungirii.

Art.12.-Cenzorul asociatiei este Dl.Sasaran Mihai, cetatean roman, nascut la data de 27.02.1957 domiciliat in

Baia Mare, str.Transilvaniei, nr 2A/12, jud Maramures, identificat prin C.I.  seria MM, nr.038551, eliberat de

Politia Municipiului Baia Mare, la data de 06.11.2000.

CAPITOLUL . VIII.- DISPOZITII FINALE

Art.13.-Persoana împuternicit  s  desf oare procedura de autentificare  si comunicarea modificarilor  la

Judecatoria Baia Mare a Actului Constitutiv- actualizat   si Statutului  –actualizat–al  personalit ii juridice va fi

directorul executiv al Asociatiei: Popa Daniela, cetatean roman, nascuta la data de 08.12.1963, cu domiciliul

in Baia Mare, str. Aleea Noua nr. 2 ap. 65, jud Maramures, identificata prin Carte de identitate seria  MM

nr.358911, eliberata de Politia Municipiului  Baia Mare, la data de 16.01.2007, CNP 2631208240013, fiind

mandatata  de asocia i s -i reprezinte în fa a notarului public pentru autentificarea actelor revizuite  de

constituire a asocia iei i s  semneze în mod valabil pentru ei i în numele lor orice act necesar i s

garanteze autenticitatea semn turii membrilor asociati.

 Prezentul Act Constitutiv a fost redactat in 5( cinci) exemplare originale, azi la data autentificarii

ASOCIATII:
Jude ul   Maramures,
prin presedintele Consiliului Judetean  Man Mircea ______________
Municipiul Baia Mare,
prin primar   Anghel Cristian________________
Municipiul Sighetu Marmatiei,
 prin primar  Eugenia Godja________________
Ora ul Viseu de Sus ,
prin primar Ciolpan Vasile_______________
Ora ul Borsa,
prin primar Stetco Remus_______________
Ora ul  Baia Sprie,
prin primar Pasca Dorin Vasile_______________
Ora ul Targu Lapus,
prin primar Mitru Lese_______________



Ora ul Cavnic,
prin primar Dragos Alexandru_______________
Ora ul Seini,
prin primar Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan_______________
Ora ul Somcuta Mare,
 prin primar Alb Vasile Dorinel _______________
Ora ul Tautii Magheraus,
prin primar Ardelean Anton_______________
Orasul  Dragomiresti ,
prin primar Iusco Vasile_______________
Orasul Salistea de Sus,
prin primar Iuga Stefan_______________
Orasul Ulmeni,
prin primar  Morar Lucian Ioan Titus_______________
Comuna  Vadu Izei ,
prin primar Moldovan Gheorghe_______________
Comuna Valea Chioarului,
prin primar Tuns Vasile _____________
Comuna  Viseu de Jos,
prin primar Maris Vasile_______________
Comuna Dumbravita,
 prin primar Ciceu Felician Gheorghe________________
Comuna Coas ,
prin primar Rat Sabin______________,
Comuna Coltau,
prin primar Cendes Lajos______________,
Comuna Grosi ,
 prin primar Lupan Gheorghe______________,
Comuna Rozavlea ,
prin primar Mirza Vasile______________,
Comuna Sacalaseni,
prin primar Pop Gheorghe Emilian______________,
Comuna Cicarlau
prin primar Zete Vaile
Comuna Recea
prin primar Pavel Octavian

Baia Mare



STATUTUL
„ASOCIATIEI PENTRU  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDETULUI MARAMURES "

Adoptat cu Hotarirea Adunarii Generale ADIL Maramures  nr 13/06.10.2008,in conformitate cu H.G.855/2008

Asocia ii :
1. Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr.

46, jud. Maramures,cod 430311, reprezentat de Man Mircea in calitate de presedinte al Consiliului
Judetean Maramures legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Judetean  nr.
118/15.07.2008

2. Municipiul Baia Mare , prin Consiliul Local Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str.Gheorghe Sincai nr.33,
jud. Maramures,cod 430311, reprezentat de Anghel Cristian in calitate de  primar, legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 42/29.01.2008

3. Municipiul Sighetu Marmatiei , prin Consiliul Local Sighetu Marmatiei, cu sediul în  Sighetu Marma iei,
str.Mihail Kogalniceanu, nr.1/A, jud. Maramures,cod 435550,reprezentat de  Eugenia Godja , in calitate de
primar legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 21/29.02.2008

4. Orasul Viseu de Sus, prin Consiliul Local Viseu de Sus, cu sediul în Viseu de Sus, str.22 Decembrie, nr.
19, jud. Maramures,cod435700 reprezentat de  Ciolpan Vasile , in calitate de primar, legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 7/29.01.2008

5. Orasul Borsa, prin Consiliul Local Borsa, cu sediul în Bor a, str. Libertatii , nr. 175 jud.
Maramures,cod435200  reprezentat de Stetco Remus in calitate de primar, legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr.  15/08.02.2008

6. Orasul Baia Sprie, prin Consiliul Local Baia Sprie, cu sediul în Baia Sprie, str.Libertatii nr.14, jud.
Maramures, cod 435100 reprezentat de Pasca Dorin Vasile in calitate de  primar legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 78/24.07.2008

7. Orasul Tg.Lapus , prin Consiliul Local Targu Lapus, cu sediul în Târgu L pu , str.Tiblesului, nr. 2 , jud.
Maramures,cod 435600 reprezentat de Mitru Lese in calitate de   primar legal imputernicit  in acest scop
prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 2/31.01.2008

8. Orasul Cavnic, prin Consiliul Local Cavnic, cu sediul în Cavnic, str.22 Decembrie nr. 7, jud.
Maramures,cod 435300 reprezentat de  Dragos Alexandru in calitate de primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 29/04.07.2008

9. Orasul Seini, prin Consiliul Local Seini, cu sediul în Seini, str.P-ta Unirii, nr. 16, jud. Maramures, cod
435400 reprezentat de  Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan  in calitate de primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr .4/31.01.2008

10. Orasul Somcuta Mare, prin Consiliul local Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Republicii nr. 7,
judetul Maramures,cod 437335  reprezentat de Alb Vasile Dorinel in calitate de  primar legal imputernicit
in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 76/22.07.2008

11. Orasul Tautii Magheraus, prin Consiliul local  Tautii Magheraus, cu sediul in Tautii Magheraus, str
Principala nr.290 A, jud. Maramures,cod 437345 reprezentat de Ardelean Anton  in calitate de  primar
legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 22/27.02.2008

12. Orasul Dragomiresti, prin Consiliul Local Dragomiresti, cu sediul in Dragomiresti, str. 1 Decembrie 1918
nr. 151, jud. Maramures cod 437140 reprezentat de Iusco Vasile in calitate de  primar legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr .2/28.01.2008

13. Orasul Salistea de Sus, prin Consiliul Local  al orasului Salistea de Sus, cu sediul in  Salistea de Sus nr.
981, jud. Maramures cod 437295 reprezentat de Iuga Stefan in calitate de  primar  legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 6/30.01.2008

14. Orasul Ulmeni, prin Consiliul Local al orasului Ulmeni, cu sediul in Ulmeni str. Petru Dulfu  nr. 62A , jud.
Maramures,cod 437335 reprezentat de Morar Lucian Ioan Titus in calitate de  primar  legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 26/08.07.2008

15. Comuna Vadu Izei, prin Consiliul Local al comunei Vadu Izei, cu sediul in Vadu Izei nr. 161, jud.
Maramures cod 437365, reprezentat de Moldovan Gheorghe in calitate de  primar  legal imputernicit  in
acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 1/16.01.2008



16. Comuna Valea Chioarului , prin Consiliul Local  al comunei Valea Chioarului cu sediul in Valea
Chioarului nr. 194 , jud. Maramures , cod 437360 reprezentat de  Tuns Vasile in calitate de primar  legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 1/30.01.2008

17. Comuna Viseu de Jos, prin consiliul Local al comunei Viseu de Jos, cu sediul in Viseu de Jos nr. 1028
,jud. Maramures,cod 437390 reprezentat de Maris Vasile in calitate de primar legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr. 1/25.01.2008

18. Comuna Dumbravita, prin consiliul Local al comunei Dumbravita, cu sediul in Dumbravita nr. 225 , jud.
Maramures,cod 437145 reprezentat de Ciceu Felician Gheorghe in calitate de  primar  legal imputernicit
in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr .4/31.01.2008 si nr 30/01.07.2008

19. Comuna Coas, prin Consiliul Local al comunei Coas , cu sediul in Coas nr 265/A, jud Maramures,cod
437282 reprezentat de Rat Sabin in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea
Consiliului Local nr 16/18.04.2008

20. Comuna Coltau, prin Consiliul Local  al comunei Coltau , cu sediul in Coltau , str Principala nr 34 , jud
Maramures ,cod 437283 reprezentat de Cendes Lajos in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 49/18.07.2008

21. Comuna Grosi, prin consiliul Local al comunei Grosi, cu sediul in Grosi nr.187 ,jud Maramures, cod
437165 reprezentat de Lupan Gheorghe in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest scop prin
Hotarirea Consiliului Local nr 14/31.03.2008

22. Comuna Rozavlea , prin consiliul Local al comunei Rozavlea , cu sediul in Rozavlea Str Principala  nr.67
,jud Maramures cod 437255 reprezentat de Mirza Vasile in calitate de  primar  legal imputernicit  in acest
scop prin  Hotarirea Consiliului Local nr 20/31.07.2008

23. Comuna  Sacalaseni, prin Consiliul Local al comunei Sacalaseni, cu sediul in Sacalaseni str Principala nr
348, judetul Maramures,cod 437280 reprezentat de Pop Gheorghe Emilian in calitate de  primar  legal
imputernicit  in acest scop prin  Hotarirea Consiliului Local 11/16 .04. 2008

24. Comuna Cicarlau, prin Consiliul Local Cicarlau , cu sediul in Cicarlau nr 389, judetul Maramures , cod
437085 ,reprezentat de Zete Vasile in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotarirea
Consiliului Local Cicarlau nr 47 din 22 septembrie 2008

25. Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea , cu sediul in Recea Str Primariei nr 140, judetul Maramures ,
cod  437225,reprezentat de Pavel Octavian  in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin
Hotarirea Consiliului Local Recea  nr 55 din 18 septembrie 2008

denumiti colectiv asociatii si 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 , cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de
utilit i publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu ap
i de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare i ale Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000

cu privire la asocia ii i funda ii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 246/2005,  în cadrul
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare  „ Asociatia perntru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Maramures ” (denumit  în
continuare „Asocia ia ADIL Maramures )persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica in
scopurile prevazute la art.4 din prezentul statut .

CAPITOLUL I: Denumirea, sediul si durata Asociatiei
Art. 1.
Denumirea Asocia iei este « Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Maramures
»( prescurtat ADIL Maramures) , conform dovezii privind disponibilitatea denumirii Asocia iei nr. 7604 din
23.10.2001 , eliberat  de Ministrul Justi ie. Asociatia are stampila si insemne proprii.



Art. 2.
(1) Sediul Asocia iei este în România, Baia Mare cod 430311 strada Gheorghe Sincai nr. 46 cam 12-15,tel/fax
0262-211488, www.adil-maramures.ro. Sediul  este pus la dispozitia asociatiei ,fara plata   de catre asociatul
Consiliul Judetean Maramures.
(2) Sediul Asocia iei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unitatilor 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 si obiectivele Asociatiei
Art. 4.
(1) Asociatia se constituie in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si
gestionarii in comun a serviciului de alimentare apa si de canalizare ( denumit in continuare Serviciul) pe raza
de competanta a unitatilor administrativ -teritoriale membre (denumita in continuare aria Serviciului), precum si
realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate  infiintarii,
modernizarii si /sau  dezvoltarii , dupa caz, a sistemelor de utilitati publice  aferente Serviciului , pe baza
strategiei de dezvoltare a Serviciului ( denumita in continuare strategia de dezvoltare) .
 (2) Asociatii declar  c  interesul comun ce st  la baza constituirii Asocia iei este interesul general al
locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ -teritoriale  membre din  judetul Maramures, pentru îmbun irea
calit ii Serviciului, in conditiile unor tarife  care sa respecte  limitele de suportabilitate ale populatiei si
principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului,
precum  si cre terea capacit ii de atragere a fondurilor pentru finan area investi iilor necesare in infrastructura
tehnico-edilitara  aferenta Serviciului.
 (3)Modalitatea de gestiune  a Serviciului va fi gestiunea delegata , care se va realiza in baza unui contract de
delegare a gestiunii (denumit in continuare contract de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art.311

din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.211 din Legea 241/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art.2 lit.g1 din Legea 51/2006
cu modificarile si completarile ulterioare al carui capital social va fi detinut integral de unitati administrativ
teritotiale membre ale Asociatiei (denumit in continuare operatorul).

Art. 5. (1) Obiectivele Asocia iei sunt urm toarele:

i) sa incheie contractul de delegare cu operatorul, prevazut la art.17 alin.(2) lit.a) din prezentul statut, in
numele si pe seama asociatilor care vor avea impreuna calitatea de delegatar, conform art.30 din
Legea 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) sa exercite drepturile specifice de control si informare privind operatorul, conform prezentului statut si
actului constitutiv al acestuia;

k)  constituie interfa a pentru discu ii i s  fie un partener activ pentru autorit ile administratiei 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 intercomunitar;

l) sa aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
m) sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;
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n) sa monitorizeze executarea contractului de delegare si sa informeze regulat asociatii despre aceasta;
o) sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor asociatilor in legatura cu

Serviciul:
1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure pe de o parte sursele necesare

pentru operare, dezvoltare, modernizare si/sau baza suport a contractarii de credite
rambursabile ori partial rambursabile, iar pe de alta parte sa nu se depaseasca limitele de
suportabilitate ale populatiei;

2. aplicarea principiului solidaritatii
3. implementarea si aplicarea permanenta a principiului "poluatorul plateste"
4. cresterea progresiva a nivelului de acoperire a Serviciului
5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea administrativa si

comerciala eficienta a acestuia;
6. mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si lucrarilor legate de

Serviciu;
7. buna gestiune a resurselor umane;

p) sa acorde sprijin asociatilor si operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare
implementarii strategiei de dezvoltare

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandateaza Asociatia, conform
art.10 alin. (5) din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sa exercitate in numele si pe seama
lor urmatoarele drepturi si obligatii legate de Serviciu:

n) elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a
sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a
programelor de protectie a mediului.

o) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie
unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a
teritoriului, urbanism si mediu;

p) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta ai Serviciului stabiliti prin contractul  de
delegare a gestiunii in vederea asigurarii gestionarii si administrarii Serviciului de catre operator pe criterii
de eficienta economica si manageriala si apl.icarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de
contractul de delegare, in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de performanta si
eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciului

q) consultarea asociatilor de utilizatori in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de
organizare si functionare a Serviciului;

r) medierea conflictelor dintre utilizator si operator, la cererea uneia dintre parti;
s) monitorizarea si controlul modului de respecatre a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operator

prin contractul de delegare cu privire la:
(v) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator in special

respectarea indicatorilor de performanta, inclusiv in relatia cu utilizatorii
(vi) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau

modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea eficienta si in conditii de



siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau
privat al asociatilor, afectate Serviciului;

(vii) asigurarea protectiei mediului si a domeniului public
(viii) asigurarea protectiei utilizatorilor

t) solicitarea de informatii cu privire la nivelul si calitatea Serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de
intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a asociatilor,
incredintate pentru realizarea Serviciului;

u) invitarea operatorului pentru audieri in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii
Serviciului

v) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegarii prevazute in contractul de delegare;
w) aprobarea de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic, a modului de formare si

a stabilirii preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operator;
x) monitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre delegatar fata de operator prin clauzele

contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
y) elaborarea si aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru

intreaga arie a Serviciului;
z) pastrarea in conditiile legii a confidentialitatii datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea

operatorului, altele decat cele de interes public.
CAPITOLUL III – Patrimoniul  Asociatiei
Art. 6.
(1) Patrimoniul Asocia iei este compus din bunurile si resursele  proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de
organizare si functionare si desfasurarii activitatilor proprii, pe de o parte , si din dreptul de folosinta  gratuita
asupra unor bunuri din domeniul public sau privat  al asociatilor , acordat sau ce va fi acordat Asociatiei de
catre asociati.
(2) Patrimoniul ini ial al Asocia iei este de 500 RON, constituit din contribu ia în numerar a asocia ilor dupa
cum urmeaza:
-Judetul Maramures  100 Ron
-Municipiul Baia Mare 50 Ron
-Municipiul Sighetu Marmatiei 50 Ron
-Orasul Baia Sprie 50 Ron
-Orasul Borsa 50 Ron
-Orasul Cavnic 50 Ron
-Orasul Seini 50 Ron
-Orasul Targu Lapus 50 Ron
-Orasul Viseu de Sus 50 Ron
 2)Fiecare nou membru asociat va depune la inscriere  in contul Asociatiei  suma de 500 RON. Modificari de

patrimoniu se vor face in conditiile legii
Art. 7. Sursele de venit ale Asocia iei sunt urm toarele :

a)contributiile asociatilor la formarea  patrimoiunlui initial, cotrizatiile asociatilor s i i alte contribu ii de la
bugetele locale ale acestora.



b)Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi ii legale ;
c)Dona ii, sponsoriz ri sau legate ;
d)Orice alte surse legale de venituri prevazute de lege sau de prezentul statut
Art. 8. Asocia ia  nu  are calitatea de operator si nu va desf ura activit i economice directe.
Art. 9. Asocia ia are un buget propriu de venituri i cheltuieli. Situa iile financiare se întocmesc si se publica  în
conformitate cu legisla ia în vigoare.
CAPITOLUL IV -  Asociatii
Art. 10. Asocia ii au urm toarele drepturi :
a) S  aleag i s  fie ale i în organele de conducere ale Asocia iei prin reprezentantii lor in aceste organe ;
b) S  participe la luarea hot rârilor care privesc activitatea  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 urmind sa se faca pina la 30 ianuarie a fiecarui an pentru anul curent .
Cotizatia pentru primul an este  fixat   prin prezentul statut la suma de  1500 lei/an
c)S  promoveze i s  participe activ la ac iunile desf urate de Asocia ie ;
d)Sa participe , prin reprezentantii lor, la sedintele adunarii generale a Asociatiei
Art. 12.
(1) Calitatea de asociat înceteaz  în cazul retragerii sau excluderii din Asocia ie,conform prevederilor
prezentului articol.
(2). Retragerea din Asocia ie nu poate avea loc decât în situa ia în care Asociatul respectiv se retrage
unilateral din  contractul de delegare .
Dac  oricare dintre Asocia i dore te s  se retrag  din contractul de delegare si, respectiv,  din Asocia ie, acest
asociat va notifica pre edintelui Asocia iei i celorlal i asocia i inten ia sa. Pre edintele Asocia iei va convoca
adunarea general  în cel mult 30 zile de la data primirii unei astfel de notificari .
(3) Adunarea General  a Asocia iei va analiza consecin ele retragerii i modificarile ce se impun la actul
constitutiv al operatorului caruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii Serviciului si/sau la
contractul de delegare (in special in ceea ce priveste investitiile), conform prevederilor contractului de
delegare, si va hotari modificarea corespunzatoare  a prezentului statut si actului constitutiv al Asociatiei.
(4) In cazul in  care un asociat nu aproba contractul de delegare ce urmeaza sa fie incheiat cu operatorul
prevazut la art.17 alin.(2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare dupa
semnarea acestuia, indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a contractului de
delegare, acest asociat va fi exclus din asociatie.
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului si neadoptarea, in doua sedinte consecutive ale
autoritatii deliberative a respectivului asociat, a hotararii de aprobare a delegarii gestiunii Serviciului catre
operatorul prevazut la art.17 alin.(2) lit.a) din alte motive decat un vot negativ.
Adunarea generala va hotari excluderea din asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se
impun la contractul de delegare (in special cu privire la investitii) conform prevederilor acestuia si va hotari
modificarea corespunzatoare a prezentului statut si actului constitutiv a Asociatiei.
(5) Orice membru care se retrage sau este exclus  din Asocia ie este obligat s  pl teasc :



d) 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 in care a fost membru al
Asocia iei plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

e) 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);

f) sumele prevazute ca despagubiri in Contractul de Delegare.
Art. 13.
(2) Asocia ia poate accepta noi membri , cu acordul asociatilor si cu încheierea unui act adi ional la prezentul

Statut, prin care noii membri sunt men iona i în preambulul Statutului. Orice unitate administrativ-teritorial
care devine membru al Asocia iei accept  în totalitate prevederile prezentului Statut i deleag  gestiunea
Serviciilor Operatorului, prin act adi ional la Contractul de Delegare, semnat de Asocia ie în numele i pe
seama unit ii administrativ-teritoriale respective.

CAPITOLUL V – Organele Asociatiei
SECTIUNEA 1:Adunarea General  al Asocia iei
Art. 14.
 (1) Adunarea General  este organul de conducere al Asocia iei, format din to i reprezentan ii asociatilor
desemna i prin   hotarire a autoritatilor deliberative ale acestora.
Se recomanda ca acesti reprezentanti sa fie primarii, pentru municipii, orase si comune , respectiv
presedintele consiliului judetean, pentru judet.
(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, asociatilor si
presedintelui Asociatiei , în termen de 3(trei) zile lucratoare de la data emiterii lor.
Art. 15. Adunarea  generala a Asociatiei alege dintre membrii sai presedintele Asociatiei , care are atributiile
prevazute in prezentul statut  si care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii , cu exceptia situatiilor in care
se prevede expres altfel .
Art. 16.
(1) – Adunarea general  a Asociatiei îndepline te atribu iile care îi revin conform art. 21 al. (2) din Ordonan a
Guvernului nr. 26/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea 246/2005, precum i atribu iile speciale
prev zute de prezentul Statut, în exercitarea competen elor privind Serviciul Delegate conform  mandatului
încredin at de c tre asociati prin prezentul Statut, precum si drepturile speciale de control asupra operatorului
prevazut la art.17 alin (2 ) lit. a) din prezentul statut.
(2) Atribu iile adun rii generale a Asocia iei cu privire la activitatea proprie sunt:

n) stabilirea strategiei i a obiectivelor generale ale Asocia iei;
o) acordarea descarcarii de gestiune  a membrilor consiliului director pentru perioada  incheiata,  pe

baza raportului de activitate  prezentat adunarii generale de consiliul director
p) aprobarea  situa iilor  financiare ale Asocia iei pentru exerci iul financiar  încheiat i a proiectul

bugetului de venituri i cheltuieli al Asocia iei pentru urm torul exerci iu financiar.
q) alegerea i revocarea membrilor Consiliului Director;



r) alegerea i revocarea cenzorului sau, dup  caz, a membrilor comisiei de cenzori si stabilirea regulilor
generale  de organizare si functionare a cenzorului;

s) aprobarea organigramei i politicii de personal a Asocia iei, inclusiv a organizarii aparatului tehnic al
Asocia iei;

t) aprobarea contractelor  ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu ,  a c ror valoare dep te
echivalentul în lei al sumei de 20000 Euro;

u) modificarea actului constitutiv i a statutului Asocia iei;
v) dizolvarea i lichidarea Asocia iei, precum i stabilirea destina iei bunurilor r mase dup  lichidare;
w) aprobarea primirii de noi membri în Asocia ie precum i a retragerii si excluderii  unor membri din

Asocia ie;
x) aprobarea cotizatiei anuale
y) orice alte atribu ii prev zute în lege sau în Statut.
z)  înfiin area de filiale;

(3)Atributiile  adunarii generale a Asociatiei  cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociati conform
art 5 alin( 2) sunt :

g) aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor
de utilit i publice existente, a programelor de înfiin are a unor noi sisteme, precum i a programelor
de protec ie a mediului, elaborate si prezentate de consiliul director al Asocia iei conform art. 23
alin.(3) lit.a);

h) aprobarea masurilor  propuse in rapoartele de monitorizare a executarii contractului de delegare,
elaborate si prezentate de consiliul director conform art.23 alin.(3) lit.g)

i) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in contractul de
delegare

j) aprobarea stabilirii ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care
asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic;

k) adoptarea de hotarari privind aplicarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de contractul de
delegare in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de performanta;

l) aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului consolidat si armonizat pentru intreaga
arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul director conform art.23 ali.(3) lit.b)

(4) adunarea generala a Asociatiei adopta, de asemenea orice hotarari in exercitarea drepturilor speciale de
informare si de control asupra operatorului, acordate Asociatiei conform art.14 ali.(2) lit.a) pct.4 din prezentul
statut.

Art. 17
(1) În temeiul art. 16 al. (3), Adunarea General  hotaraste asupra aspectelor legate de obiectivele Asocia iei,
având în vedere interesul comun al asociatilor, în special:
           a) Operatorul

e) strategia de dezvoltare
f) politica tarifara
g) contractul de delegare



 (2) În leg tur  cu acestea, asociatii convin:
a) Operatorul
1. Operatorul infiintat potrivit art. 311 din Legea 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare va fi  o
societate comercial  înfiin at  într-una dintre formele prev zute de legisla ia privind societ ile comerciale,
având ca ac ionari/asociati toate sau o parte dintre unit ile administrativ-teritoriale membre ale Asocia iei.
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciului pentru asociati.
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 asociatilor care sunt in acelasi timp si actionari/asociati ai
operatorului vor respecta avizul Asocia iei.
4. In aplicarea prevederilor art. 311 alin. (2) lit.a) din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in
vederea exercitarii de catre asociatie a controlului direct si a influentei dominante asupra deciziilor strategice
si/sau semnificative ale operatorului, asociatii care sunt actionari/asociati operatorului acorda Asociatiei,
potrivit prezentului statut dreptul de a:
j) propune lista de persoane din randul carora adunarea generala a operatorului are dreptul sa numeasca

membrii consiliului de administratie al operatorului;
k) propune revocarea membrilor consiliului de administratie al operatorului;
l) propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administratie al operatorului

pentru prejudiciile aduse acestuia;
m) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare si functionare al operatorului inainte de

aprobarea acestuia de catre consiliul de adminstratie al societatii;
n) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de consiliul de administratie ai

societatii inainte de aprobarea acestora de catre adunarea generala a operatorului;
o) acorda aviz conform asupra propunerii de infiintare de filiale cu conditia ca obiectul principal de activitatea

sa nu il constituie captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea si epurarea apelor
uzate ( cod CAEN 3700)

p) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decat fondul de rezerva prevazut de legea
societatilor comerciale si a celor prevazute in contractul de delegare, asupra destinatiei si cuantumului
acestora, necesar pentru ca adunarea generala a operatorului sa poata lua o hotarare in acest domeniu;

q) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului inainte de adoptarea lor;
r) fi informata in aceeasi masura ca oricare actionar/asociat al operatorului despre activitatea acestuia
b) Strategia de dezvoltare
1. Asociatia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi
stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor prevazute de aceasta strategie si prioritizarea acestora,
precum si planul de implementare si analiza macrosuportabilitatii. Planurile de investitii vor fi actualizate
periodic, tinand 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 sau de la bugetele locale ale asociatilor, fondurile proprii sau
atrase ale operatorului.
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 autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii



bunurilor rezultate in urma investitiilor) precum si ale asociatilor deserviti de bunurile rezultate in urma
investitiilor. Acestea vor fi anexate la Contractul de Delegare si fac parte integrant  din acesta.
4. Studiile de Fezabilitate aferente listelor de investi ii vor fi supuse avizului consultativ al Asocia iei înainte de
a fi aprobate de autorit ile deliberative ale asociatilor beneficieri ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate
in urma investitiilor)
c) Politica tarifar
1. Fiecare autoritate deliberativa  a asociatilor  va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru
furnizarea Serviciului  aflat in componenta acestiua ,conform politicii tarifare stabilite de Asocia ie i dup
consult ri prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate i modificate conform legisla iei în
vigoare.
2. De îndat  ce asociatii  vor hot rî trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul contractului de delegare,
Asocia ia va avea atribu ia de a aproba stabilirea, ajustarea i modificarea acestui tarif unic, în numele i  pe
seama acestora .
d)Contractul de delegare a gestiunii Serviciului
1. Contractul de Delegare va fi semnat pe de o parte de Asocia ie, în numele i pe seama asociatilor care vor
avea împreun  calitatea de delegatar, i pe de alt  parte de operator.
2. Prin contractul de delegare, Asocia ia, în numele i pe seama,asociatilor va conferi operatorului dreptul
exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilitati publice, pe raza lor de competenta teritoriala
precum i concesiunea exclusiv  asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu ap i
de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investi ii va
între ine, moderniza, reabilita i extinde sistemele de alimentare cu ap i de canalizare i va gestiona
Serviciul pe riscul i r spunderea sa, conform dispozi iilor contractului de delegare. Realizarea acestor
responsabilitati se face prin indicatori de performanta care pot monitoriza implementarea sistemului.
 3. Asocia ia va monitoriza îndeplinirea de c tre operator a obliga iilor ce-i incumb  în temeiul contractului de
delegare.
 4. Asocia ia, în temeiul mandatului conferit de asociati prin prezentul statut, va exercita în numele i pe seama
acestora, drepturile i obliga iile contractuale care le revin în calitate de delegatar.
Art.18 Reprezentantii in adunarea generala sunt r spunz tori pentru activitatea lor în conformitate cu legisla ia
în vigoare.
Art.19
(1) Adunarea General  va fi convocat  ori de câte ori este necesar, de c tre Pre edintele Asocia iei sau de un
num r de cel pu in 3 membri .
(2) Convocarea va fi transmis  prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel pu in  5 zile lucratoare înainte de data
edin ei i va cuprinde data, ora, locul i ordinea de zi a edin ei.

(3) In functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, convocarea va fi trimisa numai
reprezentantilor asociatilor care au dreptul sa participe si sa voteze cu privire la luarea respectivelor
hotarari 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
(inclusiv in cazul in care asociatul al carui reprezentant este presedintele asociatiei nu participa la sedinta
deoarece nu este asociat implicat) de persoana desemnat  de Adunarea General  dintre membrii s i .



(5) Adunarea General  va alege dintre participan ii la edin  un secretar care va redacta procesul verbal al
edin ei.

(6) Procesul verbal este semnat de Pre edinte i de secretar. O copie a procesului verbal va fi transmis , în
termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data edin ei, fiec rei asociat convocat conform prevederilor
alin.(2), indiferent dac  reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la edin .
(7) Hotararile adunarii generale a Asociatiei se consemneaza intr-un registru de procese verbale care se
pastreaza la sediul Asociatiei.
Art. 20
(1) Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal  în adunarea general  a Asociatiei.
(2) Pentru luarea hotararilor care privesc numai anumiti asociati, respectiv asociati in competenta carora este
organizat si functioneaza Serviciul la data sedintei adunarii generale, asociatii beneficiari ai investitiilor
(proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum si asociatii deserviti de bunurile rezultate in urma
investitiilor, denumiti in prezentul statut asociati implicati, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul
sedintei adunarii generale doar pe reprezentantii acestora.
 (3) Pentru a fi valabile, hot rârile adun rii generale a Asociatiei adoptate în exercitarea atribu iilor prev zute la
art.  16 alin. (2) lit. a) - h) si I)  se iau în prezen a a  trei patrimi din numarul asociatilor i cu majoritatea
voturilor asociatilor 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  asociati prezen i.
(4) Pentru a fi valabile hot rârile adun rii generale a Asociatiei adoptate în exercitarea atribu iilor prev zute la
art. 16 alin. (3) lit. b) i e) i la art. 16 alin. (4) se iau în prezen a tuturor asociatilor/asociatilor implicati, i cu
votul favorabil fie a cel pu in jum tate din num rul asociatilor/asociatilor implicati care însumeaz  cel pu in
doua treimi din num rul total al popula iei tuturor asociatilor/asociatilor implicati, fie a cel pu in doua treimi din
num rul asociatilor/asociatilor implicati care însumeaz  cel pu in jum tate din num rul total al popula iei
tuturor asociatilor/asociatilor implicati.
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 membrii prezenti.
(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) i art. 16  alin. (3) lit. a), c), d)  si f) se iau în prezen a i cu votul favorabil al tuturor asociatilor
cvorum si majoritate obligatorii la oricare convocare.
(6) In oricare din situatiile prevazute la aliniatul (3) - (5), de mai sus, daca o hotarare a adunarii generale a
Asociatiei priveste in mod direct Serviciul propriu sau bunurile care apartin unui anumit asociat, nicio hotarare
nu poate fi luata fara prezenta si votul favorabil al reprezentantului acestuia.
Pentru adoptarea hotararilor in exercitara atributiei prevazute de art.16 ali.(3) lit.a) din prezentul statut este
necesar votul favorabil al reprezentantului judetului, daca acesta este membru al asociatiei.
(7) In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati nu poate participa la sedinta unei adunari generale la
care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ teritoriale,
imputernicit in acest scop.



Art. 21
(1) Hot rârile adun rii generale luate în exercitarea atribu iilor prev zute la art. 16 alin. (2) lit.  I) –  k) i art.  16
alin. (3) lit. a), c), d) si f)  nu pot fi votate de reprezentan ii  asociatilor în adunarea general  a Asociatiei decât
în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hot râre a Autorit ii  deliberative a asociatului
al c rei reprezentant este.
(2) Hot rârile luate de adunarea general  a Asocia iei trebuie aduse la cuno tin a  asociatilor în termen de cel
mult 5 zile calendaristice de la  data sedintei. De asemenea, asociatia este obligata sa publice toate hotararile
adunarii generale pe propria pagina de internet sau pe pagina de internet a consiliului judetean.
(3) Asociatul care se considera vatamat intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-o hotarare a
adunarii generale a Asociatiei, dintre cele luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin.(3) din
prezentul statut, poate initia actiune in justitie, conform prevederilor legale in vigoare.
(4)  adunarea generala a Asociatiei poate delega consiliului director, prin hotarare adoptata in aceleasi conditii
ca cele prevazute la art. 20 alin. (3), atribuatia privind aprobarea schimbarii sediului Asociatiei.
SECTIUNEA 2: Consiliul director
Art.  22
(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asocia iei, format din Pre edintele Asocia iei si
înc  6 (sase) membri numi i de adunarea general , pe o perioada de 4(patru) ani. Componen a Consiliului
Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociatilor utilizând
principiul reprezent rii prin rota ie.
(2) Pre edintele Asocia iei este i pre edinte al consiliul director.
(3) Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor, in conformitate cu legislatia in vigoare
Art. 23
 (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale si exercita atributiile
prevazute de prezentul statut si cele ce ii vor fi delegate de adunarea generala.
(2) Consiliul director exercita urmatoarele atributii privin activitatea proprie a Asociatiei:
a) prezint  adun rii generale raportul de activitate pe perioada anterioar , executia 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 cotizatiei pentru anul urmator, care va include in proiectul de buget al Asociatiei,
supus spre aprobare adunarii generale
 c)  aproba actele  juridice ce vor fi incheiate de Asociatie în nume propriu , cu excep ia contractelor a c ror
valoare dep te echivalentul în lei al sumei de 20 000 Euro;
d) angajeaza personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal
aprobata de adunarea generala si tinand cont de bugetul aprobat de adunarea generala;
e) in relatia cu asociatii, monitorizeaza plata cotizatiei anuale de catre acestia la bugetul asociatiei si decide
masurile care urmeaza sa fie luate impotriva asociatilor care nu si-au achitat cotizatia datorata in termenul
prevazut de prezentul statut.
 f) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de adunarea general .
(3) Consiliul director are urmatoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociati, conform
art.5 alin. (2).:



i) asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizand principiul planificarii strategice multi anuale, a
programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a
programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum si a programelor
de protectie a mediului pe care le supune spre aprobare adunarii generale a Asociatiei

j) asigura elaborarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru
intreaga arie a Serviciului pe care le supune spre aprobare adunarii generale

k) asigura coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare in scopul realizarii acestora intr-o
conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare
a teritoriului, urbanism si mediu.

l) asigura consultarea asociatilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a
modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului.

m) solicita informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de
intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a asociatilor,
incredintate pentru realizarea serviciului.

n) monitorizeaza si controleaza modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operator
prin contractul de delegare cu privire la:
(vi) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator, in special

respectarea indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de delegare inclusiv in relatia cu
utilizatorii;

(vii) gestionarea si administrarea serviciului de catre operator pe criterii de eficienta economica si
manageriala

(viii) modul de administrare, exploatare conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea eficienta si in conditii de
siguranta a sitemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau
privat al asociatilor, aferente serviciului

(ix) asigurarea protectiei mediului si a domeniului puiblic;
(x) asigurarea protectiei utilizatorilor

si in acest sens elaboreaza rapoarte trimestriale pe care le prezinta adunarii generale a Asociatiei;
o) asigura medierea conflictelor dintre utilizatori si operator, la cererea uneia dintre parti;
p) invita operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorul
Art.24
(1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia 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 salariati ai Asociatiei.
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel putin urmatoarele persoane:

e) un secretar;
f) un contabil;
g) unul sau mai multi consilieri juridici;
h) un numar suficient de specialisti pentru monitorizarea contractului de delegare conform mandatului

acordat Asociatiei prin prezentul statut



(4) La calculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua in condsiderare sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al Asociatiei.

Art. 25
(4) Consiliul director se intruneste in sedinte cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la

convocarea presedintelui Asociatiei.
(5) Deciziile consiliului director se iau in prezenta si cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul

membrilor consiliului director.
(6) Consiliul director va alege dintre paticipantii la sedinta un secretar, care va redacta procesul verbal al

sedintei. Procesele verbale se semneaza de toti membrii consiliului director prezenti. Deciziile consiliului
director se consemneaza in registrul de procese verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.

SECTIUNEA 3: Controlul financiar intern al Asociatiei
Art. 26
(1) Controlul financiar intern al Asocia iei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea General  pentru o
perioad  de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.
(2Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil in
conditiile legii.
(3) Cenzorul are atribu iile prev zute de lege.
(4) Cenzorul are atributiile prevazute la art.272 din Ordonanta  Guvernului nr. 26/2000 aprobata cu modificari si
completari 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 legislatia privind asociatiile.
(2) Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de

drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotararii adunarii generale sau a instantei
judecatoresti 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 VII – Dispozitii  Finale
Art. 32
(1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adi ionale semnate de reprezentan ii tuturor  asociatilor,
special împuternici i în acest scop.
(2) Prezentul Statut este guvernat de legea român . Ïn situa ia în care intervin modific ri ale legisla iei în
domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3) Toate disputele n scute din sau în leg tur  cu acest Statut, inclusiv orice problem  privind interpretarea,
validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil , vor fi deduse spre solu ionare
instan elor judec tore ti competente.
Prezentul statut a fost semnat in (5) cinci exemplare originale, astazi, data autentificarii sale
ASOCIA II
Jude ul   Maramures,
Prin presedintele Consiliului Judetean  Man Mircea ______________
Municipiul Baia Mare,
Prin primar Anghel Cristian________________
Municipiul Sighetu Marmatiei,
Prin primar Eugenia Godja________________
Ora ul Viseu de Sus ,
Prin primar Ciolpan Vasile_______________
Ora ul Borsa,
Prin primar Stetco Remus_______________
Ora ul  Baia Sprie,
Prin primar Pasca Dorin Vasile_______________
Ora ul Targu Lapus,
Prin primar Mitru Lese_______________
Ora ul Cavnic,
Prin primar Dragos Alexandru_______________
Ora ul Seini,
Prin primar Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan_______________



Ora ul Somcuta Mare,
Prin primar Alb Vasile Dorinel_______________
Ora ul Tautii Magheraus,
Prin primar Ardelean Anton_______________
Orasul  Dragomiresti ,
Prin primar Iusco Vasile_______________
Orasul Salistea de Sus,
Prin primar Iuga Stefan_______________
Orasul Ulmeni,
Prin primar Morar Lucian Ioan Titus _______________
Comuna  Vadu Izei ,
Prin primar Moldovan Gheorghe_______________
Comuna Valea Chioarului,
Prin primar Tuns Vasile _____________
Comuna  Viseu de Jos,
Prin primar Maris Vasile_______________
Comuna Dumbravita,
Prin primar Ciceu Felician Gheorghe ______________________
Comuna Coas ,
Prin primar Rat Sabin______________
Comuna Coltau,
Prin primar Cendes Lajos______________
Comuna Grosi ,
Prin primar Lupan Gheorghe______________
Comuna Rozavlea ,
Prin primar Mirza Vasile______________
Comuna Sacalaseni,
Prin primar Pop Gheorghe Emilian______________
Comuna Cicarlau,
Prin primar Zete Vasile_____________________
Comuna Recea
Prin primar Pavel Octavian______________________


