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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind participarea Consiliului jude ean Maramure , în calitate de membru

fondator, la constituirea Asocia iei „Agen ia de Management Energetic Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul nr.
49 din 16.03.2009 al Biroului Rela ii Interna ionale i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

În temeiul prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobat
cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005,  alin. (6) lit. a), i  art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:
Art. 1. Se aprob  participarea Consiliului jude ean Maramure , în calitate de membru fondator, la

constituirea Asocia iei „Agen ia de Management Energetic Maramure ”, potrivit Actului constitutiv i Statutului,
anexe la prezenta hot râre.

Art. 2. Asocia ia „Agen ia de Management Energetic Maramure ” are ca obiect de activitate
promovarea eficien ei energetice i a resurselor regenerabile de energie în jude ul Maramure .

Art. 3. Se aprob  alocarea sumei de 1000 lei din bugetul propriu al Consiliului jude ean Maramure ,
reprezentând aportul în bani la patrimoniul ini ial al persoanei juridice f  scop lucrativ – Asocia ia „Agen ia de
Management Energetic Maramure ”.

Art. 4. Se desemneaz  domnul Radu Vasile Ro ca, consilier jude ean s  reprezinte Consiliul jude ean
Maramure  în Adunarea General  a Asocia iei „Agen ia de Management Energetic Maramure ”.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz :
  - Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure ,
  - Biroul Rela ii Interna ionale,
  - Direc ia economic .

Art. 6. Hot rârea se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
 -  Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;

- Membrilor fondatori ai asocia iei „Agen ia de Management Energetic Maramure ”;
- Reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în Consiliul director al asocia iei „Agen ia
de Management Energetic Maramure ”;
- Biroului Rela ii Interna ionale;
- Direc ia Economic ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a extraordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 27 martie  2009.

PRE EDINTE
Mircea  Man

Contrasemneaz
                    SECRETAR AL JUDETULUI,
                   Dumitru Dumu a
Baia Mare,  27 martie 2009
Nr. 36



2

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
                  Anexa nr. 1

la Hot rârea C.J. MM
         nr. 36 din 27 martie 2009

AME  MARAMURE

STATUTUL „AGEN IEI DE MANAGEMENT ENERGETIC MARAMURE ”

CAPITOLUL I
Asocia ii fondatori ai Asocia iei, datele lor de identificare i exprimarea voin ei de asociere

Articolul 1

 Subsemna ii asocia i fondatori:

§ Jude ul Maramures, prin Consiliul Jude ean Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe incai
nr. 46, jud. Maramures, cod 430311, reprezentat de Man Mircea în calitate de pre edinte al Consiliului
Jude ean Maramure
§ Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr.
33, jud. Maramure , cod 430311, reprezentat de Anghel Cristian în calitate de primar
§ Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Dimitrie
Cantemir, nr. 4B, jud. Maramure , cod ... reprezentat de S ran Nicolae în calitate de inspector ef adjunct
§ Funda ia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i Mijlocii Maramure , cu sediul în Baia
Mare, b-dul Traian nr. 9/16, jud. Maramure , cod ... reprezentat  de Radu Big în calitate de director executiv
§ S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str.
Victoriei nr. 64, CIF RO 14476722 / 14527362 (filiala/sucursala), reprezentat  de ... în calitate de
§ Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial  Oradea, cu sediul în Oradea, str.
Grivi ei nr. 32, jud. Bihor, cod 410520, reprezentat  de dl. Coriolan Titus Rus în calitate de coordonator Filiala
Teritorial  Oradea
§ Universitatea de Nord Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Dr. Victor Babe  nr. 62A, jud.
Maramure , cod ..., reprezentat  de Dan C lin Peter în calitate de rector;
§ Asocia ia EcoLogic, cu sediul în Baia Mare, Bd. Unirii, nr 28, 430232, jud. Maramure , nr. de
înregistrare 7/16.08.2001, cod fiscal 14126824, reprezentat  de Pop Edita Agneta în calitate de pre edinte
§ S.C. URBIS Transport Local S.A., cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, jud. Maramure , cod ...
reprezentat  de Puiu Daniel în calitate de director adjunct
§ Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Iza nr. 1 A, cod 430073,
jud. Maramure , cod ..., reprezentat  de Iancu Viorel în calitate de director executiv
§ Administra ia Na ional  Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa, cu sediul în Cluj-Napoca,
Vân torului nr.17, jud. Cluj, cod fiscal ... , reprezentat  de ing. Marius Mînzat în calitate de director
§ Inspectoratul colar al Jude ului Maramure , cu sediul în Baia Mare, str Petofi Sandor nr.1 0-14,
jud. Maramure , cod fiscal ..., reprezentat de Mariana Pop în calitate de inspector general colar denumi i
colectiv asocia ii i individual asociatul, în mod liber i de comun acord am hot rât s  ne asociem i s
constituim o persoan  juridic  român  de drept privat f  scop patrimonial, de interes general,
nonguvernamental , autonom , independent , non profit i apolitic , în conformitate cu prevederile Legii
administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Ordonan ei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr
246/2005, ale Actului Constitutiv i ale prezentului Statut, dup  cum urmeaz :

CAPITOLUL II
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Denumirea, sediul i durata de func ionare a Asocia iei

Articolul 2

 Denumirea asocia iei este „Agen ia de Management Energetic Maramure ” (denumit  în
continuare Agen ia).
 Agen ia se identific i sub abrevierea (acronimul) „AME Maramure ”, denumire ce poate fi
întrebuin at  în sigl , antet, coresponden , anun uri, publica ii sau orice alte documente provenite de la
aceasta. Asocia ia are tampil i însemne proprii.

Articolul 3

3.1 Asocia ia (Agen ia), se constituie pe baza liberului consim mânt al fondatorilor, ca persoan  juridic
român  de drept privat f  scop patrimonial,de interes general, nonguvernamental , autonom , independent
de interesele specifice ale asocia ilor, non profit i apolitic .

3.2 Asocia ia (Agen ia) va func iona în toate situa iile în conformitate cu Legea nr. 246/2005, lege pentru
aprobarea OG nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, precum i celelalte reglement ri legale din
România.

3.3 Asocia ia (Agen ia) se înfiin eaz  cu sprijinul Comisiei Europene, care aloc  o finan are
nerambursabil  a ac iunilor i activit ilor de 238 252 Euro pe parcursul a trei ani, în conformitate cu Acordul
,,Grant Agreement  IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”.

3.4 Agen ia va avea statutul juridic de organiza ie non-guvernamental , se va bucura de autonomie în
func ionare, func ionând cu buget autonom i în colaborare cu autorit ile locale din jude , agen ii de energie
na ionale i interna ionale, agen ii i societ i comerciale cu experien  în domeniul energiei i al protec iei
mediului, mediul universitar, principalii consumatori sau furnizori locali de energie i alte organiza ii
neguvernamentale din domeniul protec iei mediului.

Articolul 4

 Sediul Asocia iei (Agen iei) este în România, Baia Mare cod 430311, strada Gheorghe incai nr. 46
cam 8-10. Sediul este pus la dispozi ia asocia iei, f  plat  de c tre asociatul Consiliul Jude ean Maramure .

Articolul 5

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

CAPITOLUL III
Scopul i obiectivele Asocia iei

Articolul 6

6.1 Scopul general  al Asocia iei (Agen iei) este:
§ promovarea conceptului de energie durabil i a principiilor de management  al energiei la nivelul

autorit ilor locale, institu iilor de înv mânt, s tate, agen ilor economici (indiferent de forma de
proprietate), etc.;

§ transpunerea în plan local, regional i na ional a acquis-ului comunitar al politicii energetice europene;
§ încurajarea p trunderii pe pia a local  a tehnologiilor regenerabile i a tehnologiilor de eficientizare

energetic ;
§ schimbarea mentalit ii i comportamentului utilizatorilor de energie;
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§ promovarea la nivel regional, na ional, european i interna ional a intereselor locale i atragerea de
finan atori pentru programele i proiectele locale de dezvoltare economic i social  specifice
domeniului energiei, protej rii mediului, precum i altor domenii în leg tur  cu acestea;

§ promovarea mecanismelor de finan are existente (programe na ionale, FREE, BERD etc.).

6.2 In realizarea scopului Asocia iei se va urm ri respectarea temelor orizontale ale Uniunii Europene:
• Dezvoltarea durabil , protec ia i îmbun irea mediului înconjur tor;
• Promovarea egalit ii de anse i non-discrimin rii;
• Promovarea societ ii informa ionale i a solu iilor IT;
• Cre terea eficien ei energetice.

Articolul 7

7.1 Obiectivele asocia iei

 Asocia ia inten ioneaz  s  fie un organism calificat ce- i va desf ura activitatea în interes comunitar
i al c rui obiectiv principal este de a contribui la dezvoltarea durabil  a jude ului prin promovarea eficien ei

energetice, a managementului energetic i a utiliz rii resurselor regenerabile de energie, în scopul
îmbun irii modului în care energia este produs i consumat , a cre terii securit ii aliment rii cu energie,
combaterii schimb rilor climatice, învigor rii cre terii economice, cre rii  de noi locuri de munc i realiz rii
unei calit i sporite a vie ii pentru cet eni, într-un mediu mai curat. Asocia ia va ajuta autorit ile locale s i
formuleze i s  implementeze strategii energetice i politici de achizi ii verzi i va contribui la informarea
publicului i a întreprinderilor private asupra legisla iei i problemelor curente în domeniul energiei, la educarea
ecologic  a acestora pentru a în elege necesitatea îmbun irii eficien ei energetice a cl dirilor sau
instala iilor de produc ie i utilizarea ra ional  a energiei.

7.2 Obiective specifice

a) promovarea eficien ei energetice i a instrumentelor de management energetic în conformitate cu
reglement rile europene i nationale în vigoare;
b) promovarea utiliz rii surselor regenerabile de energie;
c) promovarea de tehnologii, sisteme, echipamente i materiale energetice durabile pe întreg lan ul de la
producere la utilizare;
d) sus inerea dezvolt rii antreprenoriale i investi iilor în domeniul tehnologiilor i produselor eficiente
energetic sau care utilizeaz  resurse regenerabile de energie, producerii i comercializ rii de materiale i
produse ecologice;
e) certificarea performan elor energetice ale cl dirilor publice, identificarea locurilor de consum energetic
ineficient i implementarea de m suri pe termen scurt, mediu i lung pentru reducerea pierderilor i
îmbun irea performan ei acestora;
f) monitorizarea consumurilor energetice ale institu iilor publice;
g) elaborarea  de strategii, programe i proiecte care s  conduc  la cre terea eficien ei energetice în
infrastructura local  (industrie, cl diri, transport, furnizori de servicii, utilizatori din oricare categorie,etc.);
h) realizarea de planuri de reducere a amprentei de carbon i inventare ale emisiilor de gaze cu efect de
ser ;
i) atragerea de resurse de finan are în vederea realiz rii scopului Asocia iei;
j) cooperare transfrontalier i interregional  pentru promovarea de proiecte comune, schimburi de
experien i transfer de cuno tin e în domeniul energiei durabile;
k) promovarea achizi iilor publice ecologice i eficiente energetic conform Ordonan ei nr. 22/2008 privind
eficien a energetic i promovarea utiliz rii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.
l) comunicarea i diseminarea rezultatelor la nivel local, regional, na ional, european i interna ional;
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m) informarea, con tientizarea i schimbarea comportamentului atât la tân ra genera ie, cât i la adul i, la
produc torii i utilizatorii de energie în ceea ce prive te utilizarea ra ional  a energiei i protejarea mediului;
n) oferirea de informa ii i consultan  autorit ilor, întreprinderilor i cet enilor cu privire la legisla ia din
domeniul energiei i la programele i mecanismele de finan are a proiectelor i ac iunilor din domeniul
eficien ei energetice, sistemelor ecologice de producere a energiei i protec iei mediului;
o) cre terea atractivit ii regiunii în vederea stimul rii investi iilor din sectorul energiei durabile i al
protej rii mediului.

Articolul 8

Activit ile Asocia iei (Agen iei)

 Pentru realizarea scopului i obiectivelor sale, Agen ia va desf ura urm toarele activit i i ac iuni:
a) crearea unor strategii energetice i master-planuri energetice la nivelul jude ului i  localit ilor
jude ului;
b) crearea unei baze de date privind consumul de energie, respectiv sursele de energie din jude i
actualizarea permanent  a acesteia, cu sprijinul ARCE Oradea;
c) realizarea unui studiu cu privire la poten ialul de resurse regenerabile de energie în jude ;
d) crearea unor inventare ale emisiilor de gaze cu efect de ser i monitorizarea acestora, cu sprijinul
Agen iei de Protec ia Mediului;
e) elaborarea i implementarea unor planuri de reducere a amprentei de carbon;
f) furnizarea de servicii de audit energetic, certificare energetic i efectuarea de bilan uri
electroenergetice i termoenergetice;
g) dezvoltarea i/sau promovarea unor sisteme i tehnologii informatice în domeniul energiei;
h) propunerea i implementarea m surilor de eficientizare energetic  a cl dirilor i instala iilor rezultate
în urma auditurilor energetice;
i) promovarea sistemelor de cogenerare i a eficien ei energetice în sistemele de înc lzire central ;
j) elaborarea i implementarea de proiecte cu finan are nerambursabil  în domeniul energiei durabile i
protec iei mediului i sprijin în atragerea acestor finan ri;
k) consultan i asisten  pentru autorit ile publice i întreprinderi pentru atragerea de fonduri i
promovarea proiectelor de eficien  energetic , resurse regenerabile i protec ia mediului;
l) colaborare cu alte agen ii i organiza ii interna ionale de energie i cu alte i organisme ale Uniunii
Europe în scopul transferului de cuno tin e i bune practici în ceea ce prive te managementul energetic i
protec ia mediului;
m) crearea unui Info Point Energie i a unei pagini de internet care prin care se vor oferi informa ii cu
privire la m surile simple care se pot lua pentru economisirea energiei sau ce tip de aparatura poate fi folosit
pentru a beneficia de un grad de confort maxim i a pl ti cât mai pu in pentru facturile la utilit i, la programele
de finan are na ional i european  a proiectelor de energie i de mediu, legisla ie na ional i european ,
facilit i fiscale etc.;
n) cre terea gradului de informare i educare în domeniul energiei durabile în rândul popula iei, factorilor
de decizie din administra ia public  local i din sectorul privat, prin organizarea de seminarii i conferin e,
campanii de informare i con tientizare, precum i campanii de educare i instruire în coli i gr dini e;
o) implicarea activ  a cet enilor în elaborarea deciziilor i politicilor publice, organizarea de dezbateri i
sondaje de opinii având caracter specific scopului Asocia iei;
p) organizarea de activit i cu caracter tiin ific, profesional, cultural, de recreare i destindere în care s
fie promovate scopul i obiectivele Asocia iei;
q) elaborarea de ghiduri de eficien  energetic  specifice diferitelor categorii de utilizatori de energie;
r) ac iuni pentru promovarea investi iilor în tehnologii noi, performante în domeniul eficien ei energetice,
surselor regenerabile i diversific rii energetice;
s) ac iuni în vederea implement rii eficien ei energetice i aplic rii principiilor moderne de management
energetic, în conformitate cu OG 22/2008;
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t) organizarea de ac iuni, reuniuni i întâlniri între speciali ti din domeniu, furnizori de echipamente i
utilizatori;
u) ac iuni pentru promovarea construc iilor ecologice, cu consum redus de energie;
v) alte ac iuni asociate scopului Agen iei, stabilite de Adunarea General  sau Consiliul Director al
Agen iei.

CAPITOLUL IV
Patrimoniul ini ial

Articolul 9

9.1 Patrimoniul Asocia iei este compus din bunurile i resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de
organizare i func ionare i desf ur rii activit ilor proprii, pe de o parte, i din dreptul de folosin  gratuit
asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asocia ilor, acordat sau ce va fi acordat Asocia iei de

tre asocia i.
9.2 Patrimoniul ini ial al Asocia iei este de 1000 RON, constituit din contribu ia în numerar a asocia ilor
dup  cum urmeaz :
 - Jude ul Maramure    1000 lei

CAPITOLUL IV
Categoriile de resurse patrimoniale

Articolul 10

 Patrimoniul Asocia iei este constituit din contribu ia material i financiar  a membrilor s i i va  fi
folosit numai pentru asigurarea desf ur rii activit ilor necesare realiz rii scopului i obiectivelor Asocia iei.
Patrimoniul se compune din bunuri mobile i imobile, fiind indivizibil i netransmisibil c tre i între membrii
asocia iei, pe durata existen ei acesteia.
 Patrimoniul asocia iei se poate majora prin cre terea cotei de participare a membrilor asocia i, dona ii
în numerar sau în natur , finan ri i alte c i legale de dobândire a propriet ii.

Articolul 11

Veniturile Asocia iei provin din:

a) finan area nerambursabil  aprobat  de Comisia European  prin EACI, conform Acordului de finan are
,,Grant Agreement  IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”;
b) cotiza iile membrilor Asocia iei;
c) contribu ia material i financiar   a asocia ilor în conformitate cu obliga iile asumate în prezentul
statut;
d) contribu ia material i financiar  a noilor membri asumat  la dobândirea calit ii de asociat;
e) activit i economice directe desf urate în realizarea scopului i obiectivelor Asocia iei, în condi iile
legii;
f) dona ii (în numerar sau natur ), sponsoriz ri sau legate;
g) surse ob inute de la bugetul de stat sau local;
h) surse de finan are atrase prin diverse programe sau proiecte de finan are;
i) contribu ii ale persoanelor fizice i juridice;
j) aloca ii de la organiza ii guvernamentale, neguvernamentale din ar  sau din str in tate;
k) taxe stabilite de Adunarea Generala pentru participarea la activit ile i ac iunile asocia iei;
l) dobânzi i dividende rezultate din  plasamentul  sumelor disponibile, cu respectarea prevederilor  OG
26/2000;
m) alte venituri prev zute de lege.
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Articolul 12

12.1 Pentru func ionarea în primii 3 ani de la înfiin area legal , perioad  în care vor fi realizate  ca parte a
scopului i obiectivelor Asocia iei, activit ile i ac iunile cuprinse în Anexa I  la Acordul de finan are al
Comisiei Europene, identificat sub denumirea ,,Grant Agreement  IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”, fondatorii
asocia iei particip  cu urm toarele contribu ii materiale i financiare, care se constituie venituri la activul
Asocia iei:

Consiliul Jude ean Maramure , contribu ie reprezentând:
- contribu ie în numerar la patrimoniul ini ial (1000 lei);
- cheltuielile de înfiin are legal  Asocia iei;
- cotiza ia lunar  stabilit  de Adunarea General ;
- cofinan area angajat  prin semnarea Acordului de finan are ,,Grant Agreement
IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”, astfel încât sa fie  realizate  obliga iile privind cofinan area ac iunilor i
activit ilor Agen iei i asigurarea continuit ii activit ilor acesteia dup  încetarea finan rii de la Comisia
European ;
-  costuri salariale totale cu plata  angaja ilor proprii, care vor avea ca sarcini de serviciu realizarea
ac iunilor i activit ilor Agen iei în conformitate cu Acordul de finan are „Grant Agreement
IEE/07/Agencies/489/SI2.499572” (secondments);
- costuri neprev zute i cheltuielile neeligibile din finan area Comisiei Europene pentru proiect
(diferen e de curs valutar, TVA, diferen e de amortizare a echipamentelor, comisioane bancare, etc.);
- costuri sociale neprev zute la aceast  dat  fa  de legisla ia muncii i legisla ia proprie actual
(costuri statutare i sociale, contract colectiv de munc , salariul minim etc.);
- costurile func ionale corespunz toare sediului (ap , canal, salubritate, energie electric , gaz sau
energie termic , internet, telefonie);
- costurile de amenajare a sediului, conexiuni la utilit i, dot ri ini iale.

Municipiul Baia Mare, contribu ie reprezentând:
- cotiza ia lunar  stabilit  de Adunarea General

Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Maramure , va contribui în natur  cu studii, m sur tori,
documenta ii etc.

Funda ia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i Mijlocii Maramure , va contribui în natur  cu
informa ii, list  de contacte, studii, participare la ac iuni etc.

S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare, contribu ie reprezentând:
- contribu ie în natur  cu informa ii, expertiz , studii  etc.
- cotiza ia lunar  stabilit  de Adunarea General

Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial  Oradea, va contribui în natur  cu materiale
pentru InfoPoint, informa ii, expertiz , studii, etc.

Universitatea de Nord Baia Mare, va contribui în natur  cu studii, documenta ii, participare la ac iuni,  etc.

Asocia ia EcoLogic, va contribui în natur  cu lista de contacte, participare la ac iuni, expertiz  etc.

S.C. URBIS Transport Local S.A., contribu ie reprezentând:
- cotiza ia lunar  stabilit  de Adunarea General
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Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , contribu ie reprezentând:
- contribu ie în natur  cu informa ii, expertiz , studii  etc.
- costuri salariale totale cu plata  angaja ilor proprii, care vor avea ca sarcini de serviciu realizarea
ac iunilor i activit ilor Agen iei în conformitate cu Acordul de finan are „Grant Agreement
IEE/07/Agencies/489/SI2.499572” (secondments)

Administra ia Na ional  Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa, Sistemul de Gospod rire a Apelor
Maramure , va contribui în natur  cu informa ii, expertiz , studii  etc.

Inspectoratul colar al Jude ului Maramure , va contribui în natur  cu munca personalului administrativ i
didactic din unit ile de înv mânt care vor lucra la certificarea performan elor energetice ale cl dirilor
unit ilor de înv mânt i la desf urarea programelor de instruire a elevilor.

12.2 Cotiza ia anual  datorat  de membrii se va achita de regul  pân  la data de 31 martie a fiec rui an
calendaristic.

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

CAPITOLUL V
Asocia ii

Articolul 13

13.1 Asocia ii sunt fondatorii Asocia iei, identifica i i nominaliza i în Actul constitutiv, precum i orice
persoan  fizic  sau juridic  care î i desf oar  activitatea în industria, serviciile i înv mântul din domeniul
energiei i protec iei mediului i care se declar  de acord s  contribuie financiar i material la realizarea
scopului i obiectivelor Asocia iei i î i exprim  liberul consim mânt privind adeziunea la prezentul Statut.
13.2 Calitatea de asociat se solicit  prin completarea unei cereri adresat  Consiliului Director i se
dobânde te prin aprobarea în Adunarea General  a Asocia ilor.
13.3 Persoanele care au merite deosebite în progresul i promovarea domeniului pot deveni membri de
onoare ai asocia iei.

Articolul 14

14.1 Calitatea de membru al Asocia iei se pierde prin retragere, excludere sau deces.
14.2 Retragerea din Asocia ie se formuleaz   în scris motivat i se înregistreaz  la secretariatul Asocia iei,
cu cel pu in 60 de zile înaintea datei retragerii.
14.3 Retragerea din asocia ie, nu exonereaz  asociatul de obliga iile asumate  prin Statut i Actul
constitutiv, inclusiv de plata cotiza iei anuale pentru anul financiar în curs.

Articolul 15

 Excluderea unui membru asociat are loc la propunerea Consiliului Director, prin Hot rârea Adun rii
Generale , în urm toarele situa ii:
- nu î i îndepline te i nu achita contribu ia, în conformitate cu obliga iile asumate în Actul  Constitutiv i
Statut, într-un termen de 60 de zile de la data scadent ;
- prejudicierea prin orice mijloace a imaginii Asocia iei, a scopului i obiectivelor acesteia;
- nu depune contribu ia proprie la termenele stabilite pentru finan area i implementarea proiectelor
comune, dup  aprobarea acestora de c tre finan atori i în cursul  implement rii acestora;
- neplata cotiza iei datorate asocia iei pe o perioad  de 2 ani calendaristici consecutivi.
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Articolul 16

Asocia ii au urm toarele drepturi:
-  participe la Adunarea General  (dreptul de exprimare a opiniilor, de vot, de a alege, de a fi ales, de
a aproba sau de a nu aproba);
-  participe de drept la orice manifest ri sau activit i organizate de asocia ie;
-  fie informa i periodic asupra activit ilor desf urate de Asocia ie;
-  se prezinte ca fiind membri ai asocia iei;
-  se retrag  în condi iile prev zute în Statut;
-  conteste Hot rârea de excludere din Asocia ie;
-  formuleze cereri i s  fac  propuneri;
-  solicite motivat includerea pe ordinea de zi a Adun rilor Generale i a altor probleme decât cele
anun ate;
-  utilizeze banca de date i informa ii ale Asocia iei;
-  solicite i s  primeasc  sprijin pentru solu ionarea unor probleme deosebite;
-  î i aduc  contribu ia la elaborarea de studii, cercet ri, analize, rapoarte tehnice;
-  participe la forumuri, conferin e, seminarii, mese rotunde, cursuri de preg tire, în ar i în
str in tate organizate în cadrul activit ilor asocia iei;
-  fac  parte din grupurile de lucru i din delega iile asocia iei în ar i în str in tate;
-  beneficieze gratuit de rezultatele activit ilor desf urate de Asocia ie i nominalizate expres în
proiectul cofinan at de Comisia European , identificat sub numele „Grant Agreement
IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”.

Articolul 17

Obliga iile asocia ilor sunt:
-  respecte i sa asigure autonomia i independen a Asocia iei fata de interesele proprii;
-  contribuie la asigurarea continuit ii i stabilit ii Agen iei dup  încheierea finan rii de la Comisia

European ;
-  participe activ  la lucr rile Adun rii Generale;
-  respecte proiectul Actului Constitutiv i al Statutului;
- sa duc  la îndeplinire Hot rârile Adun rii Generale în privin a obliga iilor ce le revin în calitate de

asociat;
-  participe activ i cu bun  credin  la realizarea obiectivelor Asocia iei;
-  nu întreprind  ac iuni care prin natura lor pot leza natura Asocia iei;
-  achite la termenele stabilite cotiza iile i contribu iile ce le revin;
-   anun e în termen de 15 de zile orice modificare care a survenit în leg tur  cu persoana (schimbare

de domiciliu, nume, statut social, date de identificare, fuziune, asocieri care au influen  asupra
activit ilor asocia iei i a obliga iilor asumate prin Statut, scind ri, etc.)

-  achite cota de participare la constituirea Asocia iei, contribu ia asumat i cotiza ia fixat  de
Adunarea General  a Asocia iei AME Maramure , în vederea realiz rii proiectului comun care face
obiectul Acordului de finan are ,,Grant Agreement  IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”;

-  sprijine ac iunile i activit ile Agen iei, sa asigure continuitatea Asocia iei (Agen iei), în acord cu
,,Grant Agreement  IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”;

-   asigure contribu ia la finan area proiectului  la termenele stabilite;
-  utilizeze fondurile alocate din finan ri interne i externe numai în scopul pentru care au fost

destinate;
-  r spund  patrimonial fa  de Asocia ie i finan atori pentru neîndeplinirea obliga iilor asumate în

faza de concepere a proiectului în conformitate cu Acordul de finan are;
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- plata de daune interese în cuantumul echivalent pierderii de finan are de la Comisia European
datorata neachit rii contribu iei asumat  prin prezentul Statut i a cotiza iei stabilite de Adunarea
General ;

- s  majoreze contribu ia în cazul apari iei unor costuri neprev zute, în special cele care rezult  din
cre terile salariale prev zute de legisla ia muncii.

CAPITOLUL V
Organele Asocia iei

Articolul 18

Organele de conducere, administrare i control ale Asocia iei sunt:
a) Adunarea General ;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul

SEC IUNEA 1: Adunarea General  a Asocia iei

Articolul 19

19.1 Adunarea general  este organul suprem de conducere i decizie, fiind compus   din  câte un
reprezentant al fiec rui asociat.
19.2 Fiecare asociat va depune toate diligen ele pentru a- i asigura reprezentarea permanent  în cadrul
Adun rii Generale a Asocia iei.
19.3 Hot rârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentan ilor vor fi transmise, în copie, asocia ilor i
pre edintelui Asocia iei, în termen de 3 (trei) zile lucr toare de la data emiterii lor.

Articolul 20

20.1 Pre edintele Adun rii Generale este un reprezentant ales prin vot direct al institu iei care a sus inut
crearea Agen iei - Jude ul Maramure , fiind validat de adunarea generala a asocia ilor pentru un mandat de 3
ani.
20.2 Pre edintele Asocia iei are atribu iile prev zute în prezentul statut i reprezint  Asocia ia în raporturile
cu ter ii, cu excep ia cazurilor în care se prevede expres altfel.
20.3 Pre edintele Adun rii Generale convoac i conduce lucr rile adun rii generale.
20.4 Pre edintele Adun rii Generale este în acela i timp i Pre edinte al Asocia iei (Agen iei).

Articolul 21

21.1 Adunarea general  este ordinar i extraordinar .
21.2 Adunarea generala ordinar  se întrune te ori de cate ori este necesar, dar cel pu in o dat  pe an, cu
cel pu in 30 zile înainte de data limit  prev zuta de lege pentru depunerea bilan ului contabil, fiind convocata
de c tre Pre edintele Consiliului Director, cu minimum 15 zile înainte de data avuta în vedere pentru
desf urarea ei. Data, ora, locul i ordinea de zi se comunic  membrilor prin scrisoare, fax sau e-mail.
21.3 Adunarea general  extraordinara se întrune te ori de cate ori este nevoie; se convoac  de c tre
Pre edintele Adun rii Generale, dac  exist  o propunere în acest sens a Consiliului Director, ori, în lipsa unei
astfel de propuneri, dac  cel pu in 2/3 din num rul total al membrilor asocia iei solicit  aceasta, în acelea i
condi ii de publicitate ca i pentru Adunarea  general   ordinar .
21.4 Adunarea general  extraordinar  poate fi convocat i de cenzor, în acelea i condi ii de publicitate ca
i pentru  Adunarea  general   ordinar .
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21.5 Institu iile na ionale sau interna ionale care finan eaz  programe vor avea un invitat cu statut de
observator.
21.6 edin ele Adun rii generale vor fi conduse de Pre edintele Asocia iei sau, în absen a acestuia de
persoana desemnat  de Adunarea General  dintre membrii s i.
21.7 Adunarea General  va alege dintre participan ii la edin  un secretar care va redacta procesul verbal
al edin ei.
21.8 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 lucr toare de la data edin ei, fiec rui asociat, indiferent dac
reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la edin .
21.9 Hot rârile Adun rii Generale a Asocia iei se consemneaz  într-un registru de procese verbale care se

streaz  la sediul Asocia iei.

Articolul 22

22.1 Orice membru poate da un mandat de reprezentare unui alt membru, în scris. Mandatele de
reprezentare sunt remise pre edintelui la începutul edin ei. Adunarea General  este considerat  statutar
dac  sunt prezen i jum tate plus unu din membrii s i.
22.2 Pentru a fi valabile hot rârile Adun rii Generale se iau în prezen a a cel pu in dou  treimi din num rul
membrilor asocia iei prezen i personal sau prin mandat i cu majoritate simpl  a voturilor. Dac  la prima
convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea General  va fi convocat  din nou, la o dat  ulterioar , dar
nu mai mult 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 asocia i prezen i.
22.3 Hot rârile Adun rii Generale referitoare la excluderea unui membru se iau cu majoritate simpl , în
urma unui referat întocmit de Consiliul Director în leg tur  cu motivele excluderii. Excluderea unui membru
fondator va fi sus inut  în adunarea general  printr-un referat scris i semnat de 2/3 din membrii fondatori.
22.4 Hot rârile Adun rii Generale referitoare la dizolvarea Asocia iei, modificarea statutului i a actului
constitutiv sau la schimbarea scopului social al acesteia se iau cu o majoritate de 2/3 din num rul total al
membrilor, pe baza unei propuneri în scris a 2/3 din membrii fondatori ai Asocia iei.
22.5 To i membrii activi ai Asocia iei au drept de vot egal. În cazul unui vot paritar, votul Pre edintelui
Adun rii Generale este decisiv.
22.6 Hot rârile Adun rii generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justi ie de

tre oricare dintre membrii asocia iei care nu a luat parte la adunarea general  sau care a votat împotriv i
a cerut s  se insereze aceasta în procesul-verbal de edin , în termen de 15 zile de la data la care a avut loc
edin a sau de când au luat la cuno tin  de hot râre.

Articolul 23

Adunarea general  are urm toarele competen e:

a) alege i revoc  membrii Consiliului Director;
b) alege i revoc  cenzorul.
c) stabile te strategia i obiectivele generale ale asocia iei;
d) aprob  anual i rectific  ori de cate ori este necesar, la propunerea Consiliului Director, bugetul de
venituri i cheltuieli, contul de încheiere a exerci iului bugetar, bilan ul contabil, raportul de gestiune i
raportul ;
e) aprob  desc rcarea de gestiune a personalului cu atribu ii de  administrare;
f) aprob  indemniza iile membrilor Consiliului Director i cenzorului ;
g) analizeaz i aprob  raportul de activitate al Consiliului Director pe anul precedent, prezentat de
pre edintele acestuia;
h) aprob  programul de activitate al asocia iei pentru exerci iul  financiar urm tor;
i) are  drept de control permanent asupra Consiliului Director, directorului i cenzorului;
j) aprob  dobândirea i pierderea calit ii de asociat la propunerea Consiliului Director;
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k) hot te cu privire la înfiin area de filiale, în condi iile legii;
l) hot te cu privire la dizolvarea i lichidarea Agen iei;
m) hot te cu privire la colaborarea, cooperarea, asocierea sau aderarea la organiza ii interna ionale;
n) aprob  fuzionarea sau divizarea Asocia iei prin hot rârea a cel pu in doua treimi din num rul total al
membrilor organului de conducere;
o) aprob , la propunerea Consiliului Director, numirea sau eliberarea din func ie a Directorului Agen iei;
p) aprob  cotiza iile i alte presta ii ale membrilor, precum i termenele la care trebuie pl tite sau
îndeplinite;
q) hot te modificarea actului constitutiv i/sau statutului. Schimbarea sediului poate fi hot rât  de

tre Consiliul Director;
r) orice alte atribu ii prev zute în lege sau în Statut.

SEC IUNEA 2: Consiliul Director al Asocia iei

Articolul 24

24.1 Consiliul director este organul executiv de conducere al Asocia iei, format din Pre edintele Asocia iei
i înc  4 (patru) membri numi i de adunarea general , pe o perioad  de 3 (trei) ani. El poate fi alc tuit i din

persoane din afara asocia iei, în limita a cel mult o p trime din componen a sa.
24.2 Pre edintele Asocia iei este i pre edinte al consiliului director.
24.3 Consiliul director se întrune te semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Pre edintelui
sau a unei treimi dintre membri printr-o scrisoare adresat  pre edintelui.
24.4 Asocia ia va  deconta cheltuielile legate de participarea membrilor la edin ele Consiliului Director.
24.5 Consiliul director lucreaz  valabil cu prezen a majorit ii simple a membrilor.
24.6 Membrii consiliului director sunt r spunz tori pentru activitatea lor, în conformitate cu legisla ia în
vigoare.

Articolul 25

25.1 Competen ele Consiliului director:
a) asigur  punerea în executare a hot rârilor adun rii generale i exercit  atribu iile prev zute de
prezentul statut i cele ce îi vor fi delegate de adunarea general ;
b) prezint  adun rii generale raportul de activitate pe perioada anterioar , execu ia bugetului de venituri
i cheltuieli, bilan ul contabil, proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al exerci iului financiar viitor i proiectul

programelor asocia iei;
c) stabile te limitele i împuternice te Directorul sa încheie acte juridice în numele i pe seama
asocia iei, în afara celor care sunt precizate în prezentul Statut altor persoane;
d) angajeaz  personalul Asocia iei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de
personal aprobat  de adunarea general i inând cont de bugetul aprobat de adunarea general ;
e) hot te cu privire la schimbarea sau modificarea sediului asocia iei i modificarea în acest sens a
actului constitutiv i statutului;
f) propune Adun rii generale primirea de noi membri;
g) hot te cu privire la înfiin area de sucursale, în condi iile legii;
h) încheie acte juridice în numele i pe seama asocia iei;
i) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de adunarea general .
25.2 Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu func ii executive, inclusiv
persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt str ine de asocia ie, pentru a exercita atribu iile prev zute la
art. 25.1  lit. h) i i).
25.3 În lipsa pre edintelui, atribu iile acestuia sunt exercitate de unul dintre ceilal i membri ai Consiliului
Director, mandatat de acesta.
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Articolul 26 Pre edintele Consiliului Director

26.1 Primul pre edinte al Consiliului Director este  numit  prin Actul constitutiv fiind i Pre edintele Adun rii
Generale. El este un reprezentant ales prin vot direct al institu iei care a sus inut crearea Agen iei - Jude ul
Maramure , având efectul de a atrage autoritatea public  în proiect.
26.2 Schimbarea  pre edintelui Consiliului Director poate avea loc ca urmare a retragerii, decesului  sau  ca urmare
a hot rârii  Adun rii Generale a asocia iei. Noul pre edinte va avea statutul (func ia public ) de ales local.
26.3 Pre edintele are urm toarele atribu ii:
a) este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adun rii Generale;
b) asigur  conducerea curent  a asocia iei între edin ele Consiliului Director;
c) are calitatea reprezent rii în justi ie;
d) convoac i prezideaz edin ele Consiliului Director;
e) urm re te realizarea programului de activitate i a bugetului de venituri i cheltuieli ale asocia iei;
f) asigur  respectarea Statutului i urm re te îndeplinirea obliga iilor membrilor asocia i.
2
6.4  Pre edintele  poate transmite  dreptul de reprezentare i  poate delega  o parte din atribu iile sale altor
membri ai Consiliului Director sau Directorului.

Articolul 27 Controlul financiar intern

27.1 Controlul  financiar al asocia iei  este asigurat prin audit financiar efectuat de o persoan  sau firm
autorizat .

Articolul 28 Directorul Agen iei

28.1 Directorul Agen iei (Asocia iei) are func ie executiv , de administrare i management având atribu ii
stabilite prin Statut, prin hot rârile Adun rii Generale i ale Consiliului Director sau înscrise în contractul de
management încheiat cu Asocia ia (Agen ia).
28.2 Directorul Asocia iei este numit pe perioada nedeterminat .
Contractul de management încheiat în form  scris  între acesta i Asocia ie (Agen ie), trebuie sa con in
temeiul legal al numirii, denumirea func iei, data de la care urmeaz  sa exercite func ia, drepturile salariale,
sarcinile de serviciu i atribu iile func iei.
Eliberarea din func ie se face în condi iile legisla iei muncii, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performan
ai proiectului de finan are nerambursabil  european  ,,Grant Agrement IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”, în
condi iile îndeplinirii angajamentelor materiale i financiare de cofinan are a proiectului din partea asocia ilor
fondatori.
28.3 Directorul Asocia iei are urm toarele atribu ii:
a) încheie actele  juridice în numele i pe seama asocia iei în baza împuternicirii Consiliului Director i a
contractului de management;
b) reprezint  Asocia ia  fa  de ter i, asocia i, i  în raporturile  cu autorit ile publice, cu persoanele  fizice i
juridice din ar i str in tate, cu alte organisme din ar i str in tate;
c) reprezint  Asocia ia împotriva unor ter i, inclusiv în ac iunile judec tore ti ini iate de aceasta împotriva unor
membri ai Asocia iei, care nu i-au îndeplinit obliga iile statutare fata de asocia ie, sau în procesele ini iate de
unul dintre asocia i care contesta o Hot râre a Adun rii Generale;
d) promoveaz  ac iunile i serviciile Agen iei la nivel local i regional;
e) elaboreaz i implementeaz  proiecte i propune strategii i planuri de ac iune;
f) elaboreaz  raportul anual rapoartele intermediare de activitate, precum i orice alte rapoarte ne ncesare;
g) exercit   func ia de ordonator principal  de credite;
h) angajeaz  personalul Asocia iei, sanc ioneaz i dispune suspendarea, modificarea i încetarea
raporturilor de serviciu sau, dup  caz, a raporturilor de munca, în condi iile legii, pentru personalul propriu al
Asocia iei i al i colaboratori cu care se încheie contracte sau conven ii de munc ;
i) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de adunarea general .
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28.4  În exercitarea atribu iilor sale Directorul emite dispozi ii cu caracter normativ sau individual. Acestea
devin executorii numai dup  ce au fost comunicate persoanelor interesate.
28.5 Directorul are  func ie de management i gestionare a resurselor materiale, financiare i umane ale
Agen iei, management i control  a echipei opera ionale.
El va fi responsabil de toate aspectele privind  managementul activit ilor Agen iei i de implementarea
ac iunilor decise de Adunarea General  (plan, program, bilan ). El va dispune de independen  complet  în
luarea deciziilor privind managementul i implementarea proiectelor i va r spunde pentru activit ile Agen iei
în fa a Adun rii Generale.
28.6 Directorul va avea studii universitare de lung  durat  tehnice, vechime în munc  de cel pu in 9 ani,
experien  în domeniul energetic, studii i experien  în managementul proiectelor cu finan are na ional i
interna ional i va cunoa te limba englez  la nivel avansat.

Articolul 29 Personalul  Agen iei

29.1 Personalul Agen iei este format din personalul permanent propriu i personalul cu atribu ii delegate
(secondments).
29.2 Personalul permanent propriu al Agen iei va fi angajat pe criterii profesionale i de competen  în
domeniul energiei, protec iei mediului, comunicare, dezvoltare local i management de proiect.
29.3 Personalul Agen iei va fi angajat cu contract individual de munc  pe perioad  nedeterminat .
29.4 Personalul propriu al Agen iei este angajat i eliberat din func ie, potrivit legii, de director, în
conformitate cu realizarea politicii de resurse umane aprobat  de Consiliul Director. Directorul face parte din
personalul permanent al Agen iei.
29.5 Personalul cu atribu ii delegate (secondments) sunt salaria i proprii ai asocia ilor fondatori, care
contribuie la realizarea activit ilor Agen iei pe durata celor 3 ani ai Acordului de finan are al Comisiei
Europene, cu timp de lucru permanent sau par ial, sub responsabilitatea Directorului Agen iei,  f  plata sau
cu plata par ial  a salariului i costurilor sociale de la bugetul Agen iei.
29.6 Personalul agen iei, indiferent de func ia pe care o ocup , nu poate exercita activit i în cadrul
agen iei, nu poate fi numit sau reconfirmat în func ie în cadrul acesteia, dac  a suferit condamn ri penale
definitive.
29.7 Nivelul salariului individual al personalului propriu al Agen iei se stabile te de c tre director, prin
negocieri, cu respectarea fondului de salarii aprobat prin bugetul de venituri i cheltuieli, elaborat în
conformitate cu bugetul Agen iei aprobat prin contractul de grant  „Grant Agrement
IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”, în raport cu nivelul  de experien i de cunoa tere a organiz rii institu iilor
locale i regionale, nivelul de instruire i competen  profesional , capacitatea de comunicare, diseminare,
abilit ile i aptitudinile de concep ie, planificare, abordare novatoare, capacitatea de a face munca specific
mai multor domenii de activitate.

CAPITOLUL VI
Dizolvarea i  lichidarea Asocia iei

Articolul 30

Asocia ia se dizolv  :
a) de drept;
b) prin hot rârea instan ei judec tore ti competente;
c) prin hot rârea Adun rii Generale.

Articolul 31

Asocia ia se dizolv  de drept prin:
a) imposibilitatea realiz rii scopului si obiectivelor pentru care a fost constituit ;
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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.

Articolul 32

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 .

Articolul 33

32.1  Lichidarea Asocia iei se va face în condi iile prev zute de OG 26/2000 cu modific rile i complet rile
ulterioare.
32.2 Bunurile Asocia iei r mase în urma lichid rii vor fi transmise c tre persoane juridice de drept privat
sau de drept public cu scop identic sau asem tor, conform hot rârii adun rii generale sau a instan ei
judec tore ti competente.

Articolul 34

34.1 Dup  terminarea lichid rii, lichidatorii trebuie s  cear  radierea Asocia iei din Registrul asocia iilor si
funda iilor.
34.2 Asocia ia î i înceteaz  existen a la data radierii ei din Registrul asocia iilor si funda iilor.

CAPITOLUL VII
Dispozi ii finale i tranzitorii

Articolul 35

35.1 Prevederile prezentului Statut se completeaz  cu obliga iile i drepturile ce decurg din prevederile
Acordului de finan are nerambursabila aprobat de Comisia Europeana prin Agen ia Executiva pentru
Competitivitate i Inova ie, identificat sub numele „Grant Agrement IEE/07/Agencies/489/SI2.499572”, precum
i cu prevederile legale în vigoare.

35.2 Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adi ionale semnate de reprezentan ii tuturor
asocia ilor, special împuternici i în acest scop.
35.3 Prezentul Statut este guvernat de legea român . În situa ia în care intervin modific ri ale legisla iei în
domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
35.4 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.

Articolul 36

 Prezentul Statut a fost redactat de ing. Adina Dumitru, manager de proiect i este aprobat în edin a
de constituire a Asocia iei.
 Actul a fost redactat în 16 ( aisprezece) exemplare, azi la data autentific rii.
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Articolul 37

 Persoana împuternicit  s  desf oare procedura de autentificare i comunicarea modific rilor la
Judec toria Baia Mare a Actului Constitutiv - actualizat i Statutului –actualizat–al personalit ii juridice va fi
directorul executiv al Asocia iei: Dumitru Adina, cet ean român, n scut  la data de 05.06.1968, cu domiciliul
în Baia Mare, str. oimului nr. 4, jud. Maramure , identificata prin Carte de identitate seria MM nr. 299299,
eliberata de Politia Municipiului Baia Mare, la data de 02.08.2005, CNP 2680605240052, 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 asocia i.

Articolul 38

Semn turile de validare a Statutului de c tre membrii asocia i fondatori:

Jude ul Maramure ,
Prin pre edintele Consiliul Jude ean Maramure Man Mircea  _____________________

Municipiul Baia Mare,
Prin primar Anghel Cristian _____________________

Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Maramure ,
Prin inspector ef adjunct S ran Nicolae _____________________

Funda ia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i Mijlocii Maramure ,
Prin director executiv Radu Big _____________________

S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare
Prin    _____________________

Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial  Oradea,
Prin coordonator Filiala Teritorial  Oradea Coriolan Titus Rus _____________________

Universitatea de Nord Baia Mare,
Prin rector Dan C lin Peter _____________________

Asocia ia EcoLogic,
Prin pre edinte Pop Edita Agneta _____________________

S.C. URBIS Transport Local S.A.,
Prin director adjunct Puiu Daniel _____________________

Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure ,
Prin director executiv Iancu Viorel _____________________

Administra ia Na ional  Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa,
Prin director Marius Mînzat  _____________________

Inspectoratul colar al Jude ului Maramure ,
Prin inspector general colar Mariana Pop _____________________
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Anexa nr. 2
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 36 din 27 martie 2009

Act Constitutiv al

„AGEN IEI DE MANAGEMENT ENERGETIC MARAMURE ”

CAPITOLUL I ASOCIA II

1. Jude ul Maramure , prin Consiliul Jude ean Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe incai
nr. 46, jud. Maramure , cod 430311, reprezentat de Man Mircea în calitate de pre edinte al Consiliului
Jude ean Maramure

2. Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe incai nr.
33, jud. Maramure , cod 430311, reprezentat de Anghel Cristian în calitate de primar

3. Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Dimitrie
Cantemir, nr. 4B, jud. Maramure , cod ... reprezentat de S ran Nicolae în calitate de inspector ef
adjunct

4. Funda ia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i Mijlocii Maramure , cu sediul în Baia
Mare, b-dul Traian nr. 9/16, jud. Maramure , cod ... reprezentat  de Radu Big în calitate de director
executiv

5. S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str.
Victoriei nr. 64, CIF RO 14476722 / 14527362 (filiala/sucursala), reprezentat  de ... în calitate de

6. Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial  Oradea, cu sediul în Oradea, str.
Grivi ei nr. 32, jud. Bihor, cod 410520, reprezentat  de dl. Coriolan Titus Rus în calitate de coordonator
Filiala Teritorial  Oradea

7. Universitatea de Nord Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Dr. Victor Babe  nr. 62A, jud.
Maramure , cod ..., reprezentat  de Dan C lin Peter în calitate de rector;

8. Asocia ia EcoLogic, cu sediul în Baia Mare, Bd. Unirii, nr 28, 430232, jud. Maramure , nr. de
înregistrare 7/16.08.2001, cod fiscal 14126824, reprezentat  de Pop Edita Agneta în calitate de
pre edinte

9. S.C. URBIS Transport Local S.A., cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, jud. Maramure , cod ...
reprezentat  de Puiu Daniel în calitate de director adjunct

10. Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Iza nr. 1 A, cod 430073,
jud. Maramure , cod ..., reprezentat  de Iancu Viorel în calitate de director executiv

11. Administra ia Na ional  Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa, cu sediul în Cluj Napoca, str.
Vân torului nr. 17, jud. Cluj, cod fiscal ... , reprezentat  de Ovidiu Mînzat în calitate de director

12. Inspectoratul colar al Jude ului Maramure , cu sediul în Baia Mare, str. Petofi Sandor nr.1 0-14,
jud. Maramure , cod fiscal ..., reprezentat de Mariana Pop în calitate de inspector general colar

denumi i colectiv asocia ii i individual asociatul, s-au asociat i au înfiin at „Agen ia de Management Energetic
Maramure ” (denumit  în continuare Asocia ia), în conformitate cu prevederile Legii administra iei publice
locale nr. 215/2001 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale legisla iei în domeniul energiei i
protec iei mediului i ale Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobat  cu
modific ri i complet ri prin Legea nr 246/2005.

în mod liber i de comun acord am hot rât s  ne asociem i s  constituim o persoan  juridic  român  de drept
privat f  scop patrimonial, de interes
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CAPITOLUL II DENUMIREA

Art. 1 Denumirea Asocia iei este „Agen ia de Management Energetic Maramure ” (denumit  în
continuare Agen ia), conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 70310 eliberata de Ministerul
Justi iei.

CAPITOLUL III SEDIUL

Art.2. Sediul Asocia iei este în România, Baia Mare strada Gheorghe incai nr. 46 cam. 8-10. Sediul este
pus la dispozi ia asocia iei, f  plat , de c tre Asociatul Consiliul  Jude ean Maramure .

CAPITOLUL IV DURATA

Art. 3 Asocia ia este constituita pe o durata nedeterminata începând cu data înscrierii sale în Registrul
asocia iilor i funda iilor aflat la grefa judec toriei Baia Mare.

CAPITOLUL V VOIN A DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIA IEI

Art. 4 Prin semnarea prezentului act constitutiv, asocia ii î i exprima voin a de a se asocia în cadrul
Asocia iei "Agen ia pentru Managementul Energiei Maramure ", constituita în urm toarele scopuri:
§ scopul promovarea conceptului de energie durabil i a principiilor de management  al energiei la

nivelul autorit ilor locale, institu iilor de înv mânt, s tate, agen ilor economici (indiferent de forma
de proprietate), etc.;

§ transpunerea în plan local, regional i na ional a acquis-ului comunitar al politicii energetice europene;
§ încurajarea p trunderii pe pia a local  a tehnologiilor regenerabile i a tehnologiilor de eficientizare

energetic ;
§ schimbarea mentalit ii i comportamentului utilizatorilor de energie;
§ promovarea la nivel regional, na ional, european i interna ional a intereselor locale i atragerea de

finan atori pentru programele i proiectele locale de dezvoltare economic i social  specifice
domeniului energiei, protej rii mediului, precum i altor domenii în leg tur  cu acestea;

§ promovarea mecanismelor de finan are existente (programe na ionale, FREE,  BERD etc.).

CAPITOLUL VI PATRIMONIUL INI IAL

Art. 5
(1) Patrimoniul ini ial actualizat al asocia iei este de 1000 RON, constituit din contribu ia în numerar,
depus în contul asocia iei de c tre membrul fondator Jude ul Maramure , prin Consiliul Jude ean Maramure
(2) Fiecare nou membru asociat va depune la înscriere în contul Asocia iei suma de 500 RON.

Modific ri de patrimoniu se vor face în condi iile legii.

(3) Sursele de venit ale Asocia iei sunt urm toarele:
a) Contribu iile asocia ilor la formarea patrimoniului ini ial, cotiza iile asocia ilor i alte contribu ii de la
membrii fondatori
b) dona ii, sponsoriz ri sau legate;
c) orice alte surse de venituri prev zute de lege sau de statutul Asocia iei.
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CAPITOLUL VII ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL

Conducerea Asocia iei

Art. 6 Adunarea generala este organul de conducere al Asocia iei, format din to i reprezentan ii asocia ilor,
desemna i prin hot râre a autoritarilor deliberative ale acestora.
Sunt numi i în calitate de membri ai Adun rii Generale:
- Dl. Radu Vasile Ro ca, numit de Consiliul Jude ean Maramure
- Dl. Anghel Cristian, numit de Consiliul Local Baia Mare
- Dl. Nicolae S ran, numit de Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Maramure
- Dl. Big Radu, numit de Funda ia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i Mijlocii Maramure
- Dl. Lupan, numit de S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice
- Dl. Rus Coriolan Titus , numit de Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial  Oradea
- Dan Peter C lin , numit de Universitatea de Nord Baia Mare
- Dna Pop Edit, numit  de Asocia ia EcoLogic
- Dl. Puiu Daniel, numit de S.C. URBIS Transport Local S.A.
- Dl. Iancu Viorel, numit de Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure
- Dl. Ovidiu Mânzat, numit de Administra ia Na ional  Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa
- Dna Pop Mariana, numit  de Inspectoratul colar al Jude ului Maramure

Art. 7 Adunarea Generala alege dintre membrii s i Pre edintele Asocia iei care are atribu iile prev zute în
Statutul Asocia iei i care reprezint  Asocia ia în raporturile cu ter ii, cu excep ia situa iilor în care se prevede
expres altfel.

Administrarea asocia iei

Art. 8 Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asocia iei, format din Pre edintele Asocia iei
i înc  4 (patru) membri numi i de Adunarea Generala pe o  perioad  de 3 ani.

Art. 9 Pre edintele Asocia iei este i Pre edintele al Consiliului Director.
Art. 10 Consiliul Director care va conduce i administra asocia ia va avea urm toarea
componenta :
1. Pre edinte - dl. Radu Vasile Ro ca, reprezentant Consiliul Jude ean Maramure
2. Reprezentant Prim ria Baia Mare
3. Dl.  Rus Coriolan Titus, reprezentant ARCE;
4. Reprezentant Universitatea de Nord
5. Reprezentant Agen ia pentru Protec ia Mediului

Controlul Financiar intern al Asocia iei

Art. 11 Controlul financiar intern al Asocia iei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea generala pentru o
perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

CAPITOLUL VIII DISPOZI II FINALE

Art. 13 Persoana împuternicit  s  desf oare procedura de autentificare i comunicarea modific rilor la
Judec toria Baia Mare a Actului Constitutiv - actualizat i Statutului –actualizat–al personalit ii juridice va fi
directorul executiv al Asocia iei: Dumitru Adina, cet ean român, n scut  la data de 05.06.1968, cu domiciliul
în Baia Mare, str. oimului nr. 4, jud. Maramure , identificata prin Carte de identitate seria MM nr. 299299,
eliberata de Politia Municipiului Baia Mare, la data de 02.08.2005, CNP 2680605240052, fiind mandatata de
asocia i s -i reprezinte în fa a notarului public pentru autentificarea actelor revizuite de constituire a asocia iei
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i s  semneze în mod valabil pentru ei i în numele lor orice act necesar i s  garanteze autenticitatea
semn turii membrilor asocia i.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 16 ( aisprezece) exemplare originale.

ASOCIA II

Jude ul Maramure ,
Prin pre edintele Consiliul Jude ean Maramure Man Mircea  _____________________

Municipiul Baia Mare,
Prin primar Anghel Cristian _____________________

Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Maramure ,
Prin inspector ef adjunct S ran Nicolae _____________________

Funda ia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i Mijlocii Maramure ,
Prin director executiv Radu Big _____________________

S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare
Prin    _____________________

Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial  Oradea,
Prin coordonator Filiala Teritorial  Oradea Coriolan Titus Rus _____________________

Universitatea de Nord Baia Mare,
Prin rector Dan C lin Peter _____________________

Asocia ia EcoLogic,
Prin pre edinte Pop Edita Agneta _____________________

S.C. URBIS Transport Local S.A.,
Prin director general Puiu Daniel _____________________

Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure ,
Prin director executiv Iancu Viorel _____________________

Administra ia Na ional  Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa,
Prin director Marius Mînzat _____________________

Inspectoratul colar al Jude ului Maramure ,
Prin inspector general colar Mariana Pop _____________________


