
STATUT 
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  pentru Salubrizare Bacău 

I. Asociatii: 
1. Judetul Bacău, persoană  juridică  română  de drept public, prin Consiliul Judetean Bacău, cu sediul 

in Bacău, str. Mărăşeşti nr. 2, jud. Bacău având cod fiscal 4455510 cont deschis la Trezoreria Bacău, 
nr.R088TREZ06124510220)000(X, reprezentat de Dragoş  Benea, in calitate de preşedinte al 
Consiliului Judetean Bacău, legal imputernicit in acest scop • prin Hotărarea Consiliului Judetean 
nr.48/14.04.2009 impreună  Cu: 

2. Municipiul Bacău, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Bacau, cu sediul 
in Bacau, Sir. Măraşeşti nr. 6, jud. Bacău având cod fiscal 4278337, cont deschis la Trezoreria Bacău 
nr.R088TREZ06124510220XXXXX, reprezentat de Stavarache Romeo, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hot:I/Area Consiliului Local Bacau nr.176/10.06.2009, 

3. Municipiul Moineşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Moinesti, cu 
sediul in Moinesti, Str.Vasile Alecsandri, nr.14, având cod fiscal 4591490, cont deschis la Trezoreria 
Moinesti nr.R005TREZ06324740220XXXXX, reprezentat de Hie M. Viorel, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Moinesti m-.60/30.04.2009 

'4. 	Municipiul Oneşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Onesti, cu sediul 
în Oneşti, str. Oituz, nr. 17, jud. Bacău, având cod fiscal 4353250, cont deschis la Trezoreria Oneşti nr. 
R052TREZ06224510271XXXXX, reprezentat de Lemnaru Emil, in calitate de primar, legal imputernicit 
In acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Onesti nr.28/14.05.2009 

5. 	Oraşul Buhuşi, persoană  juridică  românb.' de drept public prin Consiliul Local Buhusi, cu sediul in 
Buhuşi, str. Republicii nr. 5 jud. Bacău, având cod fiscal 4535953, cont deschis la Trezoreria Buhuşi nr. 

w 	072TREZ06624700220XXXXX, reprezentat de Turcea lonel, in calitate de primal, legal imputemicit 
e'Yit acest scop prin flotărarea Consiliului Local Buhusi nr.53/30.04.2009 

0 	6. Oraşul Comăneşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Comanesti, cu 
g 	iul inComanesti-,- 	Ciobanus;-Nr:2-, -Jud-.Bacau; 	 -4353269-,-cont-deschis- la-Trezoreria 

\c) omanesti nr.R027TREZ06424740220, reprezentat de Mixon Viorel, in calitate de primar, legal 
mputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Comanesti nr.87/09.06.2009 

7. Oraşul Dănnăneşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Darrnanesti, cu 
sediul in in Dămiăneşti, str. Muncii, nr. 16, judetul Bacău, având cod fiscal 4352921, cont deschis la 
Trezoreria Dărmăneşti nr. R026TREZ06724510220XXXXX, reprezentat de Spiridon Constantin, in 
calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin flotărArea Consiliului Local Darmanesti 
nr.23/30.04.2009 

8. Oraşul Slănic Moldova, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Slănic 
Moldova, cu sediul in Slănic Moldova, str. V. Alecsandri nr. 1, jud. Bacău, având cod fiscal 4278442, 
cont deschis la Trezoreria Slănic Moldova nr. R048TREZ06824510220)0(XXX, reprezentat de Şerban 
Andrei, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin HotărArea Consiliului Local Slanic 
Moldova nr.40/20.05.2009 

9. Oraşul Targu Ocna, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Targu Ocna, cu ?,
91, ediul in Tfirgu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1, judetul Bacău având cod fiscal 4278620, cont deschis la 

0 	rezoreria TArgu Ocna nr. R079TREZ06524510220)000(X, reprezentat de Ivanof Floarea, in calitate 
e primar, legal imputernicit in acest scop prin HotărArea Consiliului Local Targu Ocna nr.48/26.05.2009 

10. Comuna Agăş, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Agăş, cu sediul in 
\YR,\ 	Agăş, jud. Bacău având cod fiscal 5002983, cont deschis la 	Trezoreria Comăneşti 

-nr.R005TREZ06424510220XVOCX, reprezentat de Merluşcă  D. Doru, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărfirea Consiliului Local Agăş  nr.42/24.04.2009 , 

11. Comuna Ardeoani, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Ardeoani, cu 
sediul in Ardeoani, jud. Bacău având cod fiscal 4455528, cont deschis la Trezoreria Moineşti nr. 
R035TREZ06324510220XXXXX, reprezentat de Diaconu Victor, in calitate de prin;iar,_ le al 
Imputernicit in acest scop prin Hotdrarea Consiliului Local Ardeoani nr.15/28.04.2009 , 	! GINPO 6-u 

1 



12. Comuna Asău, persoană  juridică  remand de drept public prin Consiliul Local Asău, cu sediul in 
Asău, jud. Bacău având cod fiscal 4277943, cont deschis la Trezoreria Comăneşti nr. 
R057TREZ06424510220XXXXX, reprezentat de Rădulescu Constantin, in calitate de primal., legal 
imputernicit în acest scop prin Hotătirea Consiliului Local Asău nr.28/18.05.2009 

13. Comuna Balcani, persoană  juridică  romând de drept public prin Consiliul Local Balcani, cu sediul 
in Balcani, jud. Bacău având cod fiscal 4278027, cont deschis la Trezoreria Moineşti 
nr.R006TREZ06324700220XXXXX, reprezentat de Rap. Gh. Vasile, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local Balcani nr.26/28.05.2009 

14. Comuna Bereşti Bistriţa, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Bereşti*-
Bistriţa, cu sediul in Bereşti Bistrita, jud. Bacău, având cod fiscal 4455560, cont deschis la Trezoreria 
Bacau nr. R063TREZ07024700220XXXXX, reprezentat de Dăscălescu Mihai, in calitate de primar, 
legal imputernicit in acest scop prin Hotarkea Consiliului Local Beresti-Bistrita nr.12/03.06.2009 , 

15. Comuna Bereşti - Tazlău, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Bereşti - 
Tazlău, cu sediul Bereşti Tazlău, jud. Bacău, având cod fiscal 4353005, cont deschis la Trezoreria 
Moineşti nr.R074TREZ06324510271XXXXX, reprezentat de Tulpan Ghe. Dumitru, in calitate de 
primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotardrea Consiliului Local Bereşti - Tazlău 
nr.13/30.04.2009 , 

16. Comuna Berzunţi, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Berzunţi, cu 
sediul in Berzunţi, jud. Bacău, având cod fiscal 4455480, cont deschis la Trezoreria Oneşti nr. 
R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Balan Gheorghe, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotardrea Consiliului Local Berzunţi nr.11/14.05.2009 , 

17. Comuna Bdrsăneşti, persoană  juridică  romand de drept public prin Consiliul Local Barsăneşti, cu 
sediul in Barsăneşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4277994, cont deschis la Trezoreria Oneşti nr. 
R080TREZ06224740220XXXXX, reprezentat de Coman Mihai, In calitate de primar, legal imputemicit 
in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Wirsăneşti nr.20/30.04.2009 , 

18. Comuna Blăgeşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Blăgeşti, cu 
sediul in Blăgeşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4834777, cont deschis la Trezoreria Buhuşi, 
nr.R004TREZ06624510220XXXXX, reprezentat de Munteanu I. Laurenţiu, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local Blăgeşti nr.20/29.05.2009 , 

19. Comuna Bogclăneşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Bogdăneşti, cu 
sediul in Bogdăneşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4352948, cont deschis la Trezoreria One§ 
nr.R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Andruşcă  Nicolae, in calitate de primar, leg 
imputemicit in acest scop prin Hotariirea Consiliului Local Bogdăneşti nr.26/14.05.2009 , 

20. Comuna Brusturoasa, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Brusturoasa, 
cu sediul in Brusturoasa, jud. Bacău, având cod fiscal 4352751, cont deschis la Trezoreria Comăneşti 
nr.R057TREZ06424510220XXXXX, reprezentat de Antonoaie I. Sorin, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Brusturoasa nr.14 /21.05.2009, 

21. Comuna Buciumi, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Buciumi, cu 
sediul In Buciumi, jud. Bacău, având cod fiscal 17580999, cont deschis la Trezoreria Oneşti 
nr.R043TREZ06224870271XXXXX, reprezentat de Cozma Fănică, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărhrea Consiliului Local Buciumi nr.11/19.05.2009 , 

22. Comuna Buhoci, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Buhoci, cu sediul 
in comuna Buhoci, aviind cod fiscal 4455013, cont deschis la Trezoreria Bacau 
nr.R062TREZ07024740220XXXXX, reprezentat de Odobişteanu Rodica Mirela, in calitate de primar, 
legal imputemicit in acest scop prin liotărdrea Consiliului Local Buhoci nr.15/20.07.2009 , 

23. Comuna Caşin, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Caşin, cu sediul" 
Caşin, jud. Bacău, având cod fiscal 4352964, cont deschis la Trezoreria On 
nr.R013TREZ062245102XXXXX, reprezentat de Curelea I loan Cosmin, in calitate de primar, le 
imputernicit in acest scop prin Hotărtirea Consiliului Local Caşin nr.33/08.05.2009, 

24. Comuna Căiuţi persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Căiuţi, cu sediul 
jud. Bacău, având cod fiscal 4455293, cont deschis la Trezoreria Oneşti 

nr.R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Durlan Iulian, in calitate 
imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Căiuţi nr.20/06.05.2009, 

25. Comuna Cleja , persoană  juridică  română  de-  drept public prin Consiliul Local 
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Cleja, Cusediul in 
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Cleja, jud. Bacău, având cod fiscal 4455536, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R098TR620702451220X)00a, reprezentat de Joca Ion, in calitate de primar, legal imputernicit in 

M A Ai 	est scop prin Hotărarea Consiliului Local Cleja nr.28/30.04.2009 , 
s\26 Comuna Coloneşti, persoană  juridică  romănd de drept public prin Consiliul Local Coloneşti, cu 

\ 

-71 -tedi 1 in Coloneşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4670194, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
92TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Mirzac fancu Valentin, in calitate de primar, legal it „ 

11 I tinpUtemicit in west scop prin Hotărărea Consiliului Local Coloneşti nr.13/29.042009 , 
i/27. Comuna Corbasca, persoană   juridică  romănd de drept public prin Consiliul Local Corbasca, cu 
iul in Corbasca, jud. Bacău, având cod fiscal 427896, cont deschis la Trezoreria Sascut 

''.------nr.R070TREZ06924510220XXXXX, reprezentat de Podaru Mariana, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Corbasca nr.11/30.04.2009 

28. Cornuna. Cotofâneşti, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Coofăneşti, 
cu sediul in Cotofăneşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4353110, cont deschis la Trezoreria Oneşti 
nr.R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Olariu Ghe. Viorel, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Cotofkieşti nr.12bis/30.04.2009 

29. Comuna Dămieneşti, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Dămieneşti, 
cu sediul in Dărnieneşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4535848, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Ciobanu C. Puiu, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Dămieneşti nr.18/29.04.2009 , 

30. Comuna Dealu Morii, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Dealu Morii, 
A  

cu sediul in Dealu Morii, jud. Bacău, având cod fiscal 4352913, cont deschis la Trezoreria Podu Turcului 
nr.R027TREZ07124700271XXXXX, reprezentat de Savin C. Vasile, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărăma Consiliului Local Dealu Morii nr.11/18.05.2009 , 

31. Comuna Dofteana, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consinul Local Dofteana, cu 
sediul in Dofteana, jud. Bacău, având cod fiscal 4278116, cont deschis la Trezoreria Tg. Ocna 
nr.R037TREZ06524840271XXXXX, reprezentat de Bujor Joan, in calitate de primar, legal imputemicit 
in acest scop prin Hot:ark-ea Consiliului Local Dofteana nr.68/21.05.2009 , 

, 	32. Comuna Faraoani, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Faraoani, cu 
u46,-; 	iul in Faraoani jud. Bacău, având cod fiscal 46701789, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 

dc. 	 .v;nr. 012TREZ07024800220XXXXX, reprezentat de Solomon Adrian, in calitate de primar, legal 
ternicit in acest scop prin Hotăiirea Consiliului Local Faraoani nr.22/19.05.2009 , 

1.3. Comuna Filipeni , persoană  juridică  romand de drept public prin Consiliul Local Filipeni, cu 
s- ó ul in Filipeni, jud. Bacău, având cod fiscal 4591589, cont deschis la Trezoreria Bacău Est nr. 

• 63TREZO7O2470022OXXXXX, reprezentat de Banu Vasile, in calitate de primar, legal imputernicit in 
c 	acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Filipeni nr.16/30.04.2009 , 

34. Comuna Fitipeşti, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Filipeşti, cu 
sediul in Filipeşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4455030, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R092TREZ070245 1O22OXXXXX, reprezentat de Tomescu Dorin, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Filipeşti nr.28/27.04.2009 , 

35. Comuna Găiceana, persoană  juridică  rorndnă  de drept public prin Consiliul Local Găiceana, cu 
sediul in Găiceana, jud. Bacău, având cod fiscal 4455307, cont deschis la Trezoreria Podu Turcului nr. 
R026TREZ07124740271XXXXX, reprezentat de Abdula $tefănel, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Găiceana nr.13/30.04.2009 , 

47;--.„‘ 

	

	36. Comuna Ghimeş  Fagot , persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Ghimeş  
get, Cu sediul în Ghimeş  Păget, jud. Bacău, având cod fiscal 4277870, cont deschis la Trezoreria 
	 -p:10 4măneşti nr.R057TREZ06424520220XXXXX, reprezentat de Gârbea Vilmoş, in calitate de primar, 

I
4le imputernicit in acest scop prin Hotăxărea Consiliului Local Ghimeş  Făget nr.20/15.06.2009 , 

37. Comuna Gioseni, persoană  juridică  romAnă  de drept public prin Consiliul Local Gioseni, cu sediul „ 
Gioseni, jud. Bacău, având cod fiscal 17560568, cont deschis la Trezoreria Bacău Est ,1,35\- cj  

nr.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Jitaru Anton, in calitate de primar, legal 
imputemicit în acest scop prin HotărArea Consiliului Local Gioseni nr.17/29.04.2009 , 

38. Comuna Gdrleni, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Girleni, cu sediul 
in Girleni, jud. Bacău, având cod fiscal 4455617, cont deschis la Trezoreria Buhuşi 
nr.R004TREZ06624510220XXXXX, reprezentat de Flenchea Valentin, 'in calitate de pr 	-.4p 
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imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Gărleni nr.13/29.05.2009 , 
39. Comuna Glăvăneşti, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Glăvăneşti, cu 

sediul in Glăvăneşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4352972, cont deschis la Trezoreria Podu Turcului 
nr.R017TREZ0712451022XXXXX, reprezentat de Tilibaşa I. Gheorghe, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Glăvăneşti nr.14/27.05.2009 

40. Comuna Gura Văii, persoană  juridică  romănd de drept public prin Consiliul Local Gura Văii, cu 
sediul in Gura Văii, jud. Bacău, având cod fiscal 4278108, cont deschis la Trezoreria Oneşti 
nr.R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Paşcu Vasile, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Gura Văii nr.19/30.04.2009 , 

41. Comuna Helegiu, persoană  juridică  romănd de drept public prin Consiliul Local Helegiu, cu sediul 
in Helegiu, jud. Bacău, având cod fiscal 4535821, cont deschis la Trezoreria Oneşti 
nr.R080TREZ06224740220XXXXX, reprezentat de Badic Rodica - Mihaela, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Helegiu m.17/30.04.2009, 

42. Comuna Hemeiuş, persoană  juridică  romăna de drept public prin Consiliul Local Hemeiuş, cu 
sediul in Hemeiuşi, jud.Bacău, având cod fiscal 4352832, cont deschis la Trezoreria Bacău Est nr. 
R063TREZ07024700220XXXXX, reprezentat de Mihăilă  Constantin, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărtn-ea Consiliului Local Hemeiuş  nr.29/30.04.2009 , 

43. Comuna Horgeşti, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Horgeşti, cu 
sediul in Horgeşti, jud. Bacău, avănd cod fiscal 4455145, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
mR063TREZ07024700220XXXXX, reprezentat de Turcan Ionel, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Horgeşti nr.8/15.05.2009 , 

44. Comuna Huruieşti, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Huruieşti, cu 
sediul in Hurieşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4353196, cont deschis la Trezoreria Sascut 
nr.R041TREZ06924700220XXXXX, reprezentat de Zăbrăuţanu T. loan, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Huruieşti nr.9/31.05.2009 , 

45. Comuna Iteşti, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Iteşti, cu sediul in 
Iteşti, jud. Bacău, având cod fiscal 17926210, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Ciubotaru Vasile, in calitate de primar, legal 	7-- 
imputernicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Iteşti nr.14/29.04.2009 , 	 0  t4t A 

14 u 
46. Comuna Izvoru Berheciului, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Iz ru

0 
 

Berheciului, cu sediul in Izvoru Berheciului, judeţul Bacău, având cod fiscal 4670224, cont desc s l FTIL  
Trezoreria Bacău nr. R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Ciuche Ion, in calitate de p 4- 
legal imputernicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Izvoru Berheciului m.13/30.04.200( 

47. Comuna Letea Veche, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Letea 
cu sediul in Letea Veche, jud. Bacău, având cod fiscal 4455021, cont deschis la Trezoreria Bacău 	43  A C 
nr.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Ghindea Constantin, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Letea Veche nr.24/27.05.2009 

48. Comuna Lipova persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Lipova, cu sediul 
in Lipova, jud. Bacău, având cod fiscal 4535899, cont deschis la Trezoreria Bacău Est nr. 
R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Baciu Costel , in calitate de primar, legal imputemicit 
in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Lipova nr.11/30.04.2009 , 

49. Comuna Livezi, persoană  juridică  romând de drept public prin Consiliul Local Livezi, cu sediul 	oAt 
Livezi, jud. Bacău, având cod fiscal 4278132, cont deschis la Trezoreria QIft 0:1 /4 \ s u 
nr.R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Crăciun V. Gioni, in calitate de primar, eg4i 
imputernicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Livezi nr.12/29.04.2009 , 	 I it, 

50. Comuna Luizi - Călugăra, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local fizt.- 
Călugăra, cu sediul in Luizi Călugăra, jud. Bacău, având cod fiscal 4535910, cont deschis la Trez `Keria4,_ 
Bacău Est nr.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Funaru Mihai, in calitate de primar, l ÂjR P 

imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Luizi - Călugăra nr.14/30.04.2009 , 
51. Comuna Măgireşti , persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Măgireşti, cu 

sediul in Măgireşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4353099, cant deschis la Trezoreria Moineşti m-. 
R035TREZ06324510220XXXXX, reprezentat de Cădă  Ionică, in calitate de primar, legal imputernicit in 
acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Măgireşti nr.18/23.04.2009 , 

52. Comuna Măgura, persoană  juridică  romănă  de drept public prin Consiliul Local Măgur cu sediul 
C 
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in Măgura, jud. Bacău, avand cod fiscal 4455080, cont deschis la Trezoreria Bacău nr. 
.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Palade Alexandru, în calitate de primar, legal 

A  N/4 	utemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Măgura nr.14/30.04.2009 , u 
9 	3. Comuna Măilăstirea Caşin, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local 

stirea Caşin, cu sediul in Mănăstirea Caşin, jud. Bacău, avand cod fiscal 4352980, cont deschis la 
reria Oneşti nr.R023TREZ06224700271XXXXX, reprezentat de Apreotesei C. Gabriel, in calitate 

ďe rimar, legal imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Mănăstirea Caşin 

1
.11 pv5\§-hr Ý /29.06.2009, 
c 	54. Comuna Mărgineni, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Mărgineni, cu 

sediul in Mărgineni, jud. Bacău, al/and cod fiscal 4591627, cont deschis la Trezoreria Bacău 
nr.R062TREZ07024740220)0(XXX, reprezentat de Şolot Marcelin, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Flotărarea Consiliului Local Mărgineni nr.30/28.04.2009 , 

55. Comuna Motoşeni, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Motoşeni, cu 
sediul in Motoşeni, jud. Bacău, avand cod fiscal 4591511, cont deschis la Trezoreria Podu Turcului 
nr.R017TREZ07124510220X3CXXX, reprezentat de Galită  Constantin, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Motoşeni nr.9/28.05.2009 , 

56. Comuna Negri, persoană  juridică  roman& de drept public prin Consiliul Local Negri cu sediul in 
Negri, jud. Bacău, avand cod fiscal 4535740, cont deschis la Trezorefia Bacău nr. 
R092TREZ07024510220X30(XX, reprezentat de Riglea Julia, In calitate de primar, legal imputernicit in 
acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Negri nr.18/28.04.2009 , 

• 57. Comuna Nicolae Bălcescu , persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Nicolae 
Bălcescu, cu sediul in cu sediul in Nicolae Bălcescu, jud.Bacău, avand cod fiscal 607355, cont deschis la 
Trezoreria Bacău Est nr. R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Şiler Anton, in calitate de 
primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Nicolae Bălcescu 
nr.31/29.04.2009 , 

58. Comuna Odobeşti, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Odobeşti, cu 
sediul in Odobeşti, jud. Bacău, avand cod fiscal 17538358, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R092TREZ07024510220)000CX, reprezentat de Gălătanu Ionel, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Odobeşti nr.14/07.05.2009 , 

59 Comuna Oituz, persoanajuridică  romană. drept 	prin Consiliul-  Local Oituz, cu 
•ituz, jud. Bacău, având cod fiscal 4455234, cont deschis la Trezoreria Oneşti 
• .R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Osoloş  Ion, in calitate de primar, legal imputemicit 
in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Oituz nr.37/27.04.2009 , 

60. Comuna Onceşti , persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Onceşti, cu sediul 
in Onceşti, jud. Bacău, avand cod fiscal 4455501, cont deschis la Trezoreria Podu Turcului 
nr.R017TREZ07124510220XXXXX, reprezentat de Baban Gheorghe, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului. Local Onceşti nr.8/29.04.2009 , 

61. Comma Orbeni, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Orbeni, cu sediul 
in Orbeni, jud. Bacău, avand cod fiscal .4455447, cont deschis la Trezoreria Sascut 
nr.R070TREZ06924510220XXXXX, reprezentat de Fantu Viorel , in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Orbeni nr.23/15.05.2009 , 

62. Comuna Palanca, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Palanca, cu sediul 
in Palanca, jud. Bacău, avand cod fiscal 4278019, cont deschis la Trezoreria Comăneşti m.. 
R066TREZ06424740271XXYXX, reprezentat de Palistan Adrian, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Palanca m..19/30.04.2009 , 

63. Comuna Parava, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Parava, cu sediul 
Parava, jud. Bacău, avand cod fiscal 4535902, cont deschis la Trezoreria Sascut 

nr.R070TREZ0692470022000(XX, reprezentat de Dediu Costel , hi calitate de primar, legal 
Imputernicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Parava nr.25/29.04.2009 , 

64. Comuna Parincea, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Parincea, cu 
sediul in Parincea, jud. Bacău, avand cod fiscal 4352905, cont deschis la Trezoreria Bacău 
nr.R092TREZ0702451220XXXXX, reprezentat de Ştiucă  Gută, in calitate de primar, legal imputernicit 
in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Parincea m..17/23.04.2009 , 

65. Comuna Pine*, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Pinceşti cu sedi 1 
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in Pinceşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4455552, corn deschis la Trezoreria Bacău nr. 
R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Moţoc Joan, in calitate de primar, legal imputernicit in 
acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Pinceşti nr.11/30.042009 , 	 7 0 0 \: 

66. Comuna Pirgăreşti, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Pirgăreşti, cu 
sediul in Pirgăreşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4277862, cont deschis la Trezoreria Tg. Ocn 
nr.R079TREZ06524510220XXXXX, reprezentat de Gheorghiţă  Marius-Gabriel, in calitate de primar 
legal imputernicit in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local Pirgareşti nr.28/28.05.2009 

67. Comuna Pirjol, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Pirjol, cu sediul in 
Pirjol, jud. Bacău, având cod fiscal 4455498, cont deschis la Trezoreria Moine§ti ŞJ 
nr.R074TREZ0635006XXX000058, reprezentat de Horchidan Dorinel, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotăr'drea Consiliului Local Pirjol nr.12/30.04.2009 , 

68. Comuna Plopana, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Plopana, cu 
sediul in Plopana, jud. Bacău, avand cod fiscal 4591520, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Andrie§ Gheorghe, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Plopana nr.9/30.04.2009 , 

69. Comuna Podu Turcului, persoană  juridică  romand de drept public prin Consiliul Local Podu 
Turcului, cu sediul in Podu Turcului, jud. Bacău, având cod fiscal 4535880, cont deschis la Trezoreria 
Podu Turcului nr.R084TREZ07124740220XXXXX, reprezentat de lacobescu Gabriela, in calitate de 
primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Podu Turcului nr.15/15.05.2009 , 

70. Comuna Poduri, persoană  juridică  ronlnă  de drept public prin Consiliul Local Poduri, cu sediul in 
Poduri, jud. Bacău, având cod fiscal 7278183, cant deschis la Trezoreria Moin4ti 
rmR035TREZ0632451020XXXXX, reprezentat de Dobrovăl loan, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hoar-area Consiliului Local Poduri nr.13/30.04.2009 , 

71. Comuna Prăjeşti, persoană  juridică  romAnă  de drept public prin Consiliul Local Prăjeşti, cu sediul 
in Prăjeşti, jud. Bacău, având cod fiscal 17538340, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R065TREZ07024700220XXXXX, reprezentat de Antica Eugen, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotăarea Consiliului Local Prăjeşti nr.15/27.05.2009 , 

72. Comuna Racova, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Racova, cu sediul 
in Racova, jud. Bacău, având cod fiscal 4455226, cont deschis la Trezoreria Buhu§ 
nr.R004TREZ06624510220XXXXX, reprezentat de Vlad Toader, in calitate de primar, leg 
imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Racova nr.6/08.05.2009 , 

73. Comuna Răcăciuni, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Răcăciuni, c 	(sr 
sediul in Răcăciuni, jud.Bacău, având cod fiscal 4670330, cont deschis la Trezoreria Bacău Est nr.  
R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Cheţa Lucian, in calitate de primar, legal imputernicit 
in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Răcăciuni nr.41/29.05.2009 , 

74. Comuna Răchitoasa, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Răchitoasa, cu 
sediul îri Răchitoasa, jud. Bacău, având cod fiscal 4535864, cont deschis la Trezoreria Podu Turcului 
nr.R084TREZ07124740220VOCXX, reprezentat de Ivanciu Gh. Ovidiu-Adrian, in calitate de primar, 
legal imputemicit in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local Răchitoasa nr.8/30.04.2009 , 

75. Comuna Roşiori, persoană  juridică  romand de drept public prin Consiliul Local Roşiori, cu sediul 
in corn. Roşiori, jud. Bacău, având cod fiscal 4535872, cont deschis la Trezoreria Bacău 
nr.R062TREZ07024740220XXXXX, reprezentat de Petraru Ionel, In calitate de primar, legal 
imputemicit în acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Roşiori nr.9/30.04.2009 , 	 e,\' 

76. Comuna Sascut, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Sascut, cu sediul 
Sascut, jud. Bacău, având cod fiscal 5343161, cont deschis la Trezoreria Saso it 	-\ 
nr.R070TREZ006924510220XXXXX, reprezentat de Bostan Cristinel-Costel, in calitate de primar, le I 

trf 

imputemicit in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local Sascut nr.34/12.05.2009 	
c 

 
77. Comuna Sănduleni, persoană  juridică  romană. de drept public prin Consiliul Local Sănduleni, cu 

cu sediul in Sănduleni, jud. Bacău, având cod fiscal 4278299, cont deschis la Trezoreria One§tip 
nr.R081TREZ06224700220XXXXX, reprezentat de Dumitru Vasile, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Sănduleni nr.21/29.04.2009 , 

78. Comuna Sărata, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Sărata, cu sediul in 
Sarata, jud.Bacău, având cod fiscal 16360499, cont deschis la Trezoreria Bacău Est 
nr.R062TREZ07024740220XXXXX, reprezentat de Argatu V. Vasile, in calitate de pri  0  aal 
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imputemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local. Sărata nr.31/15.05.2009 , 

	

4 1/4 	79. Comuna Săuceşti, persoană  juridică  romăna de drept public prin Consiliul Local Săuceşti, cu 
m86,

4 
 

cgiul în Săuceşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4455595, cont deschis la Trezoreria Bacău 
nr. 092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Manea Costinel Ştefanită, in calitate de primar, 

ca'le t. I imputemicit in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Săuceşti nr.28/05.06.2009 , 
Comuna Scorteni persoană  juridică  romdnă  de drept public prin Consiliul Local Scorteni, cu 

iul in Scorteni, jud. Bacău, având cod fiscal 4535813, cont deschis la Trezoreria Moineşti 

J) ' .R035TREZ06324510220XXXXX, reprezentat de Ambăruş  Mircea, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotarărea Consiliului Local Scorteni nr.10/30.04.2009 , 

81. Comuna Secuieni, persoană  juridică   romană  de drept public prin Consiliul Local Secuieni, cu 
sediul in Secuieni, jud. Bacău, având cod fiscal 4455188, cont deschis la Trezoreria Bacău nr 
.R050TREZ07024840271XXXXX, reprezentat de Luncanu Margareta, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Flotărdrea Consiliului Local Secuieni nr.13/30.04.2009 , 

82. Comuna Solont, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Solont, cu sediul in 
Solont, jud. Bacău, având cod fiscal 4353102, cont deschis la Trezoreria Moineşti 
n.r.R035TREZ06324510220XXXXX, reprezentat de Adam Spiridon, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotardrea Consiliului Local Solont nr.17/30.04.2009 

83. Comuna Stănişeşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Stănişeşti, cu 
sediul in Stănişeşti, jud. Back', având cod fiscal 4670216, cont deschis la Trezoreria Podu Turcului 
nrjW17TREZ07124510220XXXXX, reprezentat de Popa Teodor Bogdan, in calitate de primal, legal 
im'putemicit in acest scop prin Hotără.̀rea Consiliului Local Stănişeşti nr.19/14.05.2009 

84. Comuna Strugari, persoană  juridică  romană  de drept public prin Consiliul Local Strugari, cu 
sediul in Strugari, jud. Bacău, având cod fiscal 4268086, cont deschis la Trezoreria Moineşti 
nr.R035TREZ06324510220XXXXX, reprezentat de Rotariu V. Vasile, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin HotăYdrea Consiliului Local Strugari nr.7/30.04.2009 , 

85. Comuna Ştefan Cel Mare persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Stefan 
14 'S\--,Cel Mare, cu sediul in Ştefan eel Mare, jud. Baal, avAnd cod fiscal 4278345, cont deschis la Trezoreria 

Ms
nit Oneşti, nr.R080TREZ06224740220XXXXX, reprezentat de Vlasie Ion, in calitate de primar, legal 

in-iOutemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Ştefan Cel Mare nr.23/22.04.2009,   

	

:-,\ 	86. Comuna Tarnaşi, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Tam*, cu sediul 
jin,/  corn. Tam*, jud. Bacău, având cod fiscal 4455250, cont deschis la Trezoreria Est Bacău 

	

e 	nr.R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Dontu Veronica, in calitate de primal., legal 
. 	j,, Amputernicit in acest scop prin Flotărdrea Consiliului Local Tamaşi nr.19/15.05.2009 , 

87. Comuna Tătărăşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Tătărăşti, cu 
sediul in Tătărăşti, jud. Bacău, având cod fiscal 4353021, cont deschis la Trezoreria Sascut 
nr.R041TREZ06924700220XXXXX, reprezentat de Ichim [one], in calitate de primar, legal imputemicit 
in acest scop prin HotărArea Consiliului Local Tătărăşti nr.10/30.04.2009 , 

88. Comuna Targu Trotuş, persoană  juridică  romand de drept public prin Consiliul Local Targu 
Trotuş, cu sediul in Tărgu Trotuş, jud. Bacău, având cod fiscal 4277854, cont deschis la Trezoreria Targu 
Ocna R049TREZ06524740220XXXXX, reprezentat de Anton Joan, in calitate de primar, legal 

Nzş mputernieit in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local TArgu Trotuş  nr.14/12.05.2009 , 
89. Comuna Traian, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Traian, cu sediul in 

ţ  Tr ian, jud. Bacău, având cod fiscal 4455218, cont deschis la Trezoreria Bacău 
cc.„)„nr. 063TREZ707024700220XXXXX, reprezentat de Eşanu Maria, in calitate de primar, legal 

utemicit in acest scop prin Hotărărea Consiliului Local Traian nr.22/29.04.2009, 
, 90. Comuna Ungureni, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Ungureni, cu 

al in Ungureni, jud.Bacău, având cod fiscal 4670240, cont deschis la Trezoreria Bacău Est nr. 
C 1\ R092TREZ07024510220XXXXX, reprezentat de Bibire Vasile, in calitate de primar, legal imputemicit 

in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local Ungureni nr.17/28.04.2009 , 
91. Comuna Urecheşti, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Urecheşti, cu 

sediul in Urecheşti, jud. Bacău, avand cod fiscal 4352700, cont deschis la Trezoreria Oneşti 
R013TREZ06224510220XXXXX, reprezentat de Talabă  Nicolae, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Flotărdrea Consiliului Local Urecheşti nr.26/30.04.2009 , 

92. Comuna Valea Seacă, persoană  juridică  română  de drept public prin Consiliul Local Vale 
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cu sediul in Valea Seacd, jud. Bacău, avand cod fiscal 4277951, cont deschis la Trezoreria Sascut 
nr.R070TREZ06924510220XXXXX, reprezentat de Pravăt Ion, in calitate de primar, legal imputernicit 
in acest scop prin Hotărdrea Consiliului Local Valea Seacd nr.16/06.05.2009 , 

93. Comuna Vultureni, persoand juridica romană  de drept public prin Consiliul Local Vultureni, 
sediul in Vultureni, jud. Bacău, avand cod fiscal 4455170, cont deschis la Trezoreria Podu Turc 
nr.R017TREZ07124510220XXXXX, reprezentat de Ţăranu Octavian Daniel, in calitate de primar, le 
imputernicit în acest scop prin Rotdrarea Consiliului Local Vultureni nr.16/29.04.2009, 

94. Comuna Zemeş, persoană  juridică  romand de drept public prin Consiliul Local Zemeş, cu sediul in 
Zemeş, jud. Bacău, avand cod fiscal 4277935, cont deschis la Trezoreria Moineşti 
nr.R035TREZ06324510220XXXXX, reprezentat de Şelaru loan, in calitate de primal-, legal imputernicit 
in acest scop prin Hotărarea Consiliului Local Zemeş  nr.60/30.04.2009 , 

denumiti colectiv asociatii şi individual asociatul, 

Avand in vedere că: 
1. Procesul de regionalizare reprezintd un element esential pentru atingerea obiectivelor ambitioase de 

investitii planificate in vederea respectdrii angajamentelor pe care Romania le-a asumat prin Tratatul 
de Aderare la Uniunea Europeană, in ceea cc priveşte serviciile de salubrizare, incluzand activitătile 
de colectare, transport, tratare depozitare a deşeurilor municipale. in acest sens, din analizele 
efectuate la nivelul fiecdrei unitati administrativ-teritoriale rezultd cu claritate că  pentru buna 
functionare a serviciilor de salubrizare şi pentru indeplinirea cerintelor impuse de legislatia tť  
vigoare si a angajamentelor pe care Romania şi le-a asumat in procesul de Aderare la Uniunea 
Europeană, sunt necesare investitii financiare considerabile in sistemele publice de salubrizare cc 
depdşesc capacitatea fmanciard a acestor unităţi adrninistrativ-teritoriale. 

2. Asociaţii vor Incheia un Contract de Asociere, in temeiul Legii administratiei publice locale 76-t-
m-.215/2001 republicatd cu modificdrile şi completările ulterioare, Legii finantelor publice locale 

	

nr.73/2006 şi al OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, in scopul implementdrii proiectul 	r- 
„Managementul Integrat al Deşeurilor in Judetul Bacău" (denumit in cele ce urmează  „Proiectul") 

	

ne exprimăm vointa de a coopera şi de a ne asocia in conformitate cu prevederile Le. 	',"p'• 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile şi completdrile ulterioare, ale Le'  
serviciilor comunitare de utilităţi nublice nr. 51/2006, cu modificdrile şi completdrile ulterioare, ale Legii 	oi 

serviciilor de salubrizare a localitătilor, nr. 101/2006, cu modificările şi completdrile ulterioare, precum şi 
ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobatd cu modificari şi 
completdri prin Legea Ir. 246/2005, in cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  pentru Salubrizare 
(denumitd in continuare Asociatia), persoand juridicd de drept privat, cu statut de utilitate publicd, in 
scopurile prevdzute la art. 4 din prezentul statut. 

CAP. I 
Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei 
Art. 1. - Denumirea Asociaţiei este „Asociatia de Dezvoltarc Intercomunitard pentru 

Salubrizare Bacău" conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 79604 din 21.12.2009, 
eliberata de Ministerul Justitiei. Asociatia va avea ştampild şi insemne proprii. 

Art. 2. - (1) Sediul Asociaţiei este in Romania, mun. Bacău, Calea Mărdşeşti nr.2, Cam. 
Consiliul Judelean Bacău, jud. Bacău. 

(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat in mice alt loc aflat pe raza unităţilor administr 
teritoriale membre, in baza unei hotdrari a adundrii generale a Asociaţiei sau a consiliului direc 
conform prezentului statut. 

Art. 3. - Asociaţia este constituita pe o duratd nedeterminatd, incepand cu data inscrierii sale in 
Registrul asociaţiilor şi fundatiilor. 

CAP. II 
Scopul şi obiectivele Asociaţiei 
Art. 4. - (1) Asociatia se constituie in scopul infiintării, organizdrii, reglementkii, exploatdrii, 

monitorizării şi gestiondrii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de competentă  a cittătilor 
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administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea in comun a unor proiecte de investiţii publice de 
V/ interes zonal sau regional destinate înflinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după  caz, a sistemelor de 

tilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită  in continuare 
trategia de dezvoltare). Serviciul are in vedere acoperirea activităţilor menţionate in legea 101/2006 cu 

vire la serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2, aim. 
), literele a, b, c, d, e si i. 

'ti$\ 

	

	 (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, in baza unuUmai 
multor contract/contracte de delegare a gestiunii [denumit(e) in continuare contract(e) de delegare] 
atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale legilor speciale aplicabile 

(3) Asociaţii declară  că  interesul comun ce stă  la baza constituirii Asociaţiei este interesul general 
al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunătăţirea calităţii 
Serviciului, in condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să  respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi 
principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, 
precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare in 
infrastructura tehnico-edilitară  aferentă  

Art. 5. - (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 
a) să  elaboreze şi să  aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 
b) să  monitorizeze derularea proiectelor de investiţii in infrastructura tehnico-edilitară  aferentă  

Serviciului; 
c) să  constituie interfaţa pentru discuţii şi să  fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei 

publice locale in ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, in scopul de a 
coordona politicile şi acţiunile de interes general, in vederea implementăfii unui management integrat al 

A 	7-,----kcie eur i 1 or in judeţul Bacă.u., 
Utą9
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d) să  elaboreze şi să  aprobe caietulicaietele de sarcini şi regulamentul Serviciului; 

 
1). 

	

	e) să  elaboreze şi să  aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare şi 
să  ; . bilească  condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii 

cte conform prevederilor art. 31A1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
r° 	• i) să  inch= contractuUcontractele de delegare cu operatorii, in numele şi pe seama unitătilor 

administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreună  calitatea de delegatar, astfel cum este 
prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (In funcţie de 
specificul activităţilor care compun Serviciul, calitatea de delegatar o pot avea toţi membrii Asociaţiei 
pentru toate activităţile sau numai o parte din aceştia pentru anumite activităţi.); 

g) să  monitorizeze executarea contractuluikontractelor de delegare şi să  informeze regulat 
membrii săi despre aceasta, să  unnărească  indeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (indeosebi in 
ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor incredinţate operatorilor şi 
calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, in conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile 
contractuale, să  aplice penalităţile contractuale; 

h) să  identifice şi să  propună  once acţiuni vizAnd creşterea oportunităţilor de finanţare a 
proiectelor de investiţii in infrastructura tehnico-edilitară  aferentă  Serviciului; 

i) să  imbunătăţească  planificarea investiţiilor in infrastructura tehnico-edilitară  aferentă  
4 
.1  ) 

• c--) 	j) Să  contribuie la realizarea acordului dintre Asociaţi asupra următoarelor aspecte principale: 
41,1 	 1. stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau 

achiziţionate in cadrul Proiectului; 
44( 2. procedurile de licitaţie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele btuniri şi servicii care urmează  

să  fie achiziţionate in cadrul Proiectului; 
3. mecanismul de calcul al taxifelor şi taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor, 

transportul deşeurilor la puncteleistaţiile de transfer, exploatarea punctelor/staţiilor de 
transfer, transportul deşeurilor la rampa ecologica şi exploatarea centrului de management 
integrat al deşeurilor. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează  
Asociaţia să  exercite in numele şi pe seama lor următoarele atribuţii legate de Serviciu: 

.14k1  vok 9 
LUL 



1.1 

a) să  elaboreze şi să  aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului, programele de reabilitare, 
extindere şi modemizare a infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de creare a unor noi 
infrastructuri precum şi programele de mediu; 

b) să  consulte asociatiile de utilizatori pentru a stabili politicile şi strategiile locale şi modalitătil 
de organizare şi functionare a Serviciului şi să  informeze periodic utilizatorii in legătură  cu situali 
Serviciului şi politicile de dezvoltare a acestuia; 

c) să  elaboreze şi să  aprobe următoarele documente: 
(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activităti componente ale Serviciului 
privind colectarea deşeurilor, transportul acestora şi exploatarea statiilor de transfer; 
(ii) documentatia de licitatie (inclusiv conditiile de participare si criteriile de selectie a 
operatorilor) organizate in vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste 
activităti, 
(iii) caietele de sarcini şi regulamentul consolidat şi amionizat ale Serviciului pentru 
intreaga/fiecare arie a delegarii; 
d) să  numeascd membrii comisiilor de licitatie, pentru procedurile de licitatie publică  organizate in 

vederea atribuirii contractelor de delegare al căror object este gestiunea următoarelor activităti din sfera 
Serviciului: colectarea deşeurilor, transportul acestora la statiile de transfer şi exploatarea statiilor de 
transfer; 

e) sa monitorizeze şi să  controleze respectarea obligatiilor şi responsabilitătilor asumate de către 
operatori in cadrul contractelor de delegare a gestiunii mentionate la litera d) de mai sus in următoarele 
privinte: 

(i) modul de respectare şi de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de care operatori, in 
special in respectarea indicatorilor de performantă  şi in relatia cu utilizatorii. 
(ii) modul de administrare, exploatare, intretinere şi mentinere in functiune, dezvoltare şi 
modernizare a infrastructurii aferente Serviciului, cu accent pe exploatarea eficientă  şi sigură  a 
infrastructurii aferente Serviciului şi a altor bunuri ce apartin patrimoniului public/privat al unitătii 
administrativ-teritoriale, afectate Serviciului; 
(iii) modul in care se asigură  protectia mediului şi a patrimoniului public. 
(iv) modul in care se asigură  protectia utilizatorilor. 

să  aplice măsurile corective mentionate in contractele de delegare aplicabile, in situatia in car 
operatorul nu respectă  nivelul indicatorilor de eficientă  şi de perfoimantă  la care s-a obligat; 

g) să  medieze conflictele dintre utilizatori şi operatori la cererea uneia dintre părtile contractului 
de prestare/furnizare de servicii; 

h) să  stabilească  o politică  a tarifelor coerentă  la nivelul intregii arii a Proiectului; 
i) incepănd de la data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la 

statiile de transfer şi exploatarea statiilor de transfer, pentru o zonă  de colectare determinată, să  aprobe 
acest tarif in numele şi pe seama Asociatilor 

a 
4 

CAP. III 
Patrimoniul Asociatiei 
Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare 

acoperirii cheltuiehlor de organizare şi functionare şi desfăşurării activitătilor proprii, pe de o parte, şi d.  
dreptul de folosinta gratuită  asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat 
cc va fi acordat Asociatiei de care asociati, pe de aka parte. 

(2) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 18 800 lei, constituit din contributia in numerar s satZ 
— 

in natură  a asociatilor, respectiv sum. de 200 lei/membru. 
Art. 7. - Sursele de venit ale Asociatiei sunt următoarele: 

10 
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a) contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor şi alte contribut \ 8 

de la bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale membre; 
b) dobanzile rezultate din plasarea surnelor disponibile, in conditiile legii; 
c) donatii, sponsorizări sau legate; 
d) once alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut. 

Art. 8. - Asociatia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităti economice. 
Art. 9. - Asociatia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situatiile fin 



^ntocmesc şi se publica in conformitate cu legislatia in vigoare. 

CAP. IV 
Asociatii 
Art. 10. - Asociatn au urmatoarele dreptun: 

>1" • 

C.: 	/I a) să  aleagă  şi să  fie aleşi in organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lot.  in aceste 

'111:\&'\  ilgane- 
c 	 • • b) să  participe la luarea hotdrărilor in cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut; 

c) să  primeascd, la cerere, toate informatiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei. 
Art. 11. - Asociatii au următoarele obligaţii: 

a) să  respecte statutul, actul constitutiv şi hotărările organelor de conducere ale Asociaţiei; 
b) să  pldtească  cotizaţia anuală, plata urmănd să  se facd in tennen de 20 de zile de la data aprobării 

bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale unităţilor administrativ teritoriale. Cotizaţia pentru primul an 
este fixată  prin prezentul statut la surna de 1 000 lei/an; 

c) să  promoveze şi să  participe activ la actiunile desfăşurate de Asociaţie; 
d) să  participe, prin reprezentantii lor, la şedintele adunării generale a Asociaţiei. 

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat incetează  in cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, 
conform prevederilor prezentului articol. 

(2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decăt in situatia in care asociatul respectiv se 
retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte in calitate de delegatar. Dacă  oricare dintre 
asOciaţi doreşte să  se retragd din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, acesta va notifica 
preşedintelui Asociaţiei şi celorlalti asociati intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea 
generală  a Asociaţiei in eel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări. 

(3) Adunarea generală  a Asociaţiei va analiza conseciMele retragerii şi modificdrile ce se impun 
, 	al contractele de delegare (in special in ceea cc priveşte investitiile), conform prevederilor fiecdrui 
A N 	e.ontract de delegare, şi va hotări modificarea corespunzatoare a prezentului statut şi a actului constitutiv 

lepi,_ a . sociatiei. 
(4) in cazul in care un asociat nu aprobd contractul de delegare cc urmează  să  fie incheiat cu 

ppe, torul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent cd retragerea are loc inainte sau 

- du$ intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociaţie. 
Preşedintele Asociaţiei Va convoca adunarea generală  in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat 

_9unoştintd despre respectiva situaţie. Adunarea generală  va hotAri excluderea din Asociaţie, va analiza 
consecinţele excluderii şi modificdrile cc se impun la contractele de delegare (in special cu privire la 
investiţii), in confonnitate cu prevederile contractelor de delegare respective, şi va hotări modificarea 
corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei. Este asimilat refuzului de a 
delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, in cloud şedinte consecutive ale autoritaţii deliberative a 
respecfivului asociat, a hotărării de aprobare a delegarii gestiunii Serviciului către operatorul desemnat 
din alte motive deck un vot negativ. 

(5) Once membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să  plătească: 
a) sumele corespunzdtoare investiţiilor (modemizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacd sum 

extinderi sau inlocuiri) in infrastructura aferentd Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cat a 
fost membru al Asociaţiei; 44?, 

b) sumele prevăzute ea despdgubiii in contractele de delegare. 
A\ 	 Art. 13. - (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociatilor, noi membri. Aceştia au dreptul şi , 	(-5 

ligatia să  atibuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a incheiat sau va incheia 
ontractul de delegare in numele şi pe seama asociatilor, in conditiile legii. Pentru a vota o astfel de 

AO' 

	

	oLrăxe, reprezentan.tii asociatifor in adunarea generală  a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, 
prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezintk acordat prin hotărăre a 
corisiliului local sau judetean, după  caz. 

(2) in umla adoptdrii hotdrării adundrii generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va 
incheia un act aditional la prezentul statut, prin care noul membru va fi memionat in preambulul 
statutulm 

(3) Se considerd cd once nou membru at Asociaţiei acceptă  in totalitate prevederile sttutuui şi 
C Np ale actului constitutiv ale Asociaţiei la data aderării sale. 
0 
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(4) in situaţia in care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să  atribuie direct 
gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a incheiat contractul de delegare in numele şi 
pe seama asociaţilor, acesta va delega gestiun.ea Serviciului său respectivului operator şi se va incheia 
act adiţional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociaţie in numele şi pe seama asociatul 
respectiv. 

CAP. V 
Organele Asociaţiei 
Adunarea generalA a Asociaţiei 
Art. 14. - (1) Adunarea generală  este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi 

reprezentanţii asociaţilor desemnaţi win hotărire a autorităţilor deliberative ale acestora. 
(2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru 	asigura reprezentarea permanentă  în 

cadrul adundfii generale a Asociaţiei. 
(3) HotărArile de numireirevocare/inlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor 

şi preşedintelui Asociaţiei, in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor. 
(4) - Sunt numiţi In calitate de membri ai primei adunări generale: 

1. Dl. Dragoş  Benea , desemnat de Consiliul Judeţean Bacău; 
2. Dl. Romeo Stavarache desemnat de Consiliul Local al Municipiului Bacău 
3. Dl. Vieru Valentin desemnat de Consiliul Local at Municipiul Moineşti 
4. Dl. Medianu Laurentiu desemnat de Consiliul Local al Municipiul Oneşti 
5. Dl. Turcea Ionel desemnat de Consiliul Local al Oraşului Buhuşi 
6. Dl. Ciocan Nicolae desemnat de Consiliul Local al Oraşului Comăneşti 
7. Dl. Constantin Spiridon desemnat de Consiliul Local al Oraşului Dărmăneşti 
8. DI. Moraru Ştefan desemnat de Consiliul Local al Oraşului Slănic Moldova 
9. Dna. Floarea Ivanof - desemnată  de Consiliul Local al Oraşului Tg. Ocna 
10. Dna Bintu Laura desemnată  de Consiliul Local al comunei Agri§ 
11. DI. Victor Diaconu desemnat de Consiliul Local al comunei Ardeoani 
12. Dl. Rădulescu Constantin desemnat de Consiliul Local al comunei Asău 
13. Dl. Iliescu Constantin desemnat de Consiliul Local al comunei Balcani 
14. DI. Mihai Dăseălescu desemnat de Consiliul Local al comunei Bereşti Bistrita 
15. DI. Tulpan Durnitru desemnat de Consiliul Local al comunei Bereşti Tazlău 
16. Dl. Şimon Gheorghe desemnat de Consiliul Local al comunei Berzuriti 
17. DI. Coman Mihai desemnat de Consiliul Local al comunei Birsăneşti 
18. Dl. Corbu Artur Alexandra desemnat de Consiliul Local al comunei Blăgeşti 
19. Dl. Nicolae Adruşcă  desemnat de Consiliul Local al comunei Bogdărieşti 
20. Dl. Sorin Atonoaie desemnat de Consiliul Local al comunei Brusturoasa 
21. DI. Popusoi Eugen desemnat de Consiliul Local al comunei Buciumi 
22. Dna Odobişteanu Rodica desemnată  de Consiliul Local al comunei Buhoci 
23. DI. Curelea loan -  Cosmin desemnat de Consiliul Local al comunei Caşin 
24. DI. Iulian Durlan desemnat de Consiliul Local al comunei Căiuti 
25. DI. Joca Ion desemnat de Consiliul Local al comunei Cleja 
26. Dl. Brandiu Ionel desemnat de Consiliul Local al comunei Coloneşti 
27. Dna Mariana Podaru desemnată  de Consiliul Local at comunei Corbasca 
28. Dl. Ivancescu Gheorghe desemnat de Consiliul Local al comunei Cotofăneşti 
29. Dl. Cadar Gheorghe desemnat de Consiliul Local al comunei Dămieneşti 
30. Dl. Cârlan Gheorghe denumit de Consiliul Local al comunei Dealu Morii 
31. Dl. Vasilică  Victor desemnat de Consiliul Local al comunei Dofteana 
32. DI. Solomon Adrian desemnat de Consiliul Local al comunei Faraoani 
33. Dl. Banu Vasile desemnat de Consiliul Local al comunei Filipeni 
34. Dl. Apostol loan desemnat de Consiliul Local al comunei Filipeşti 
35. Dl. Murea Nicolae desemnat de Consiliul Local al comunei Găiceana 
36. Dl. Valentin Flenchea desemnat de Consiliul Local al comunei Gîrleni 
37. DI. Lascăr Cristian desemnat de Consiliul Local al comunei Ghimeş  Făget 
38. Dna PatTasc Genoveva desemnată  de Consiliul Local al comunei Gioseni 
39. Dl. Popa Constantin desemnat de Consiliul Local al comunei Glăvăneşti 
40. DI. Tinei Silviu desemnat de Consiliul Local al comunei Gura Văii 
41. Dl. Cristea Ion desemnat de Consiliul Local al comunei Helegiu 
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42. DI. Mihaila Constantin desemnat de Consiliul Local at comunei Hemeiuş  
43. Dl. Turcan lonel desemnat de Consiliul Local al comunei Horgeşti 

Dl. Miftode Ciprian desemnat de Consiliul Local al comunei Huruieşti 
4. Dl. Ciubotaru Vasile desemnat de Consiliul Local at comunei Iteşti 
40. Dl. Ciuche Ion desemnat de Consiliul Local al comunei Izvoru Berheciului 

. Dl. Dochiei Petra desemnat de Consiliul Local al comunei Letea Veche 
8. Dl. Palade Benone Emil desemnat de Consiliul Local al comunei Lipova 

49. Dna. Stan Mihaela desemnată  de Consiliul Local al comunei Livezi 
50. Dl. Varga Aurel desemnat de Consiliul Local al comunei Luizi Călugăra 
51. DI. Ciobanu Costel desemnat de Consiliul Local al comunei Măgireşti 
52. Dl. Alexadru Palade desemnat de Consiliul Local al comunei Măgura 
53. DI. Apreotesei Gabriel desemnat de Consiliul Local al comunei Mănăstirea Caşin 
54. Dna. Mogoş  Elena Daniela desemnată  de Consiliul Local at comunei Mărgineni 
55. DI. Duca Dumitru desemnat de Consiliul Local al comunei Motoşeni 
56. Dl. Eugen Gal desemnat de Consiliul Local al comunei Negri 
57. Dna. Bejan Mihaela desemnată  de Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu 
58. Dna. Antochi Nicoleta desemnată  de Consiliul Local at comunei Odobeşti 
59. Dl. Osoloş  Ion desemnat de Consiliul Local al comunei Oituz 
60. Dl. Baban Gheorghe desemnat de Consiliul Local al comunei Onceşti 
61. Dl. Dobrin Ion desemnat de Consiliul Local al comunei Orbeni 
62. Dl. Palistan Adrian desemnat de Consiliul Local al comunei Palanca 
63, DI. Diaconu Ion desemnat de Consiliul Local al comunei Parava 
64. DI. Bibire luliean desemnat de Consiliul Local al comunei Parincea 
65. DI. Mocanu Vali desemnat de Consiliul Local al comunei Pinceşti 
66. Dl. Gheorghiţă  Marius Gabriel desemnat de Consiliul Local al comunei Pirgăreşti 
67. Dna. Bocancea Viorica desemnată  de Consiliul Local al comunei 
68. DI. Tătaru Vasile desemnat de Consiliul Local al comunei Plopana 
69. Dl. Sachelaru Cătălin desemnat de Consiliul Local al comunei Podu Turcului 
70. DI. Dobrovaţ  loan desemnat de Consiliul Local al comunei Poduri 

. Dl. Antica Eugen desemnat de Consiliul Local al comunei Prăjeşti 
DI. Vlad Toader desemnat de Consiliul Local al comunei Racova 

• Dl. Ciciu Gheorghe Ion desemnat de Consiliul Local al comunei Răcăciuni 
. Dl. lonel Petraru desemnat de Consiliul Local al comunei Roşiori 

7,5. DI. Ivanciu Ovidiu-Adrian desemnat de Consiliul Local al comunei Răchitoasa 
6. DI. Bostan Cristinel-Costel desemnat de Consiliul Local al comunei Sascut 

77. Dl. Onea Vasile desemnat de Consiliul Local al comunei Sănduleni 
78. Dl. Jigău loan desemnat de Consiliul Local al comunei Sărata 
79. DI. Popa lonuţ  desemnat de Consiliul Local al comunei Săuceşti 
80. Dna. Popa Claudia desemnată  de Consiliul Local al comunei Scorţeni 
81. Dna. Bălăiţa Simona desemnată  de Consiliul Local al comunei Secuieni 
82. Dl. Silişteanu Costel desemnat de Consiliul Local al comunei Solon( 
83. Dl. David Spiru desemnat de Consiliul Local al comunei Stănişeşti 
84. DI. Rotariu Vasile desemnat de Consiliul Local at comunei Strugari 
85. Dl. Raileanu loan desemnat de Consiliul Local al comunei Ştefan cel Mare 
86. Dna Dontu Veronica desemnată  de Consiliul Local at comunei Tam* 

ú ť54 	7. DI. Ababei lonel desemnat de Consiliul Local al comunei Tărgu Trotuş  
. DI. Burlacu Vasile desemnat de Consiliul Local al comunei Tătărăşti -2 

0, Dna Eşanu Maria desemnată  de Consiliul Local al comunei Traian 
90! Di. Durac loan desemnat de Consiliul Local al comunei Ungureni 
9/11. Dna Martin Claudia Marinela desemnată  de Consiliul Local at comunei Urecheşti 

Scutaru Vasile desemnat de Consiliul Local al comunei Valea Seacă  
93. Dna Frunză  Viorica desemnată  de Consiliul Local al comunei Vultureni 
94:D1. Şelaru loan desemnat de Consiliul Local al comunei Zemeş  

Art. 15. - Adunarea generala alege dintre membrii săi preşedintele Asociatiei, care are 
atribuliile prevazute in prezentul statut şi care reprezinta Asociatia in raporturile cu tcrţii, cu exceptia 
situaţiilor in care se prevede expres altfel. 
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Art. 16. - (1) Adttnarea generală  a Asociaţiei indeplineşte atribuţiile care ii revin conform art.21  
alin.(2) din Ordonanta Guvemului nr.26/2000, aprobată  cu modificări şi completări prin Le erjA---'--A  
nr.246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut in exercitarea competen sOT1 U4/4  

privind Serviciul, conform mandatului incredintat de care asociati prin prezentul statut. co 
(2) Atributiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; 
f r 	1 

b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada inchei4 pe
4, 

 
baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;  

c) aprobarea situatiilor financiare ale Asociaţiei pentru exercitiul fmanciar incheiat şi a proiectult 	P'` 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru urrnatorul exercitiu fmanciar; 

d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzorului şi stabilirea regulilor generale de 

organizare şi functionare a activităţii cenzorilor. 
aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului 

tehnic al Asociaţiei, si daca este cazul Comisiilor sau Comitetelor; 
g) aprobarea contractelor ce vor fl incheiate de Asociatie in nume propriu, a căror valoare 

depăşeşte echivalentul in lei al surnei de 10000 euro; 
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei; 
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor rămase după  

lichidare; 
j) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, a retragerii şi excluderii unor membri di 

Asociatie; 
k) aprobarea eotizatiei anuale; 
1) orice alte atributii prevăzute in lege sau in statut. 

(3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de 
asociaţi conform art. 5 alin. (2) sum: 

a) să  aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului, programele de reabilitare, extindere şi 
modemizare a infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de creare a unor noi infrastruct 
precum şi programele de mediu elaborate de consiliul director al Asociaţiei conform art. 23 aim. (3)/r. csio 
a) din prezentul statut; 

elaborate prezentate de consiliul director, conform 23 alin. (3) lit. 0 din prezentul statut; 	 dr 

c) să  stabilească  o politica tarifară  coerentă  la nivelul intregii arii a Serviciului; 
d) să  aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor propuse de operatori, de la data la c  • G 	(„ 

Asociatii care au delegat operatorilor prin acelaşi contract de delegare gestiunea serviciilor aflate sub 
responsabilitatea lor hotărasc trecerea la un sistem tarif unic; 

e) să  adopte hotardri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalitatilor prevăzute de 
Contractele de Delegare în situatia in care operatorii nu respecta nivelul indicatorilor de performanta 

să  aprobe urm.atoarele documente elaborate şi prezentate de consiliul director, conform 23 aim. 
(3) lit. b) din prezentul statut: 

(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activitaţi componente ale Serviciului 
privind colectarea deşeurilor, transportul acestora şi exploatarea statiilor de transfer; 	 6-1  4ck 
(ii) documentatia de licitaţie (inclusiv conditiile de participare si criteriile de seleetie 7  
operatorilor) organizate in vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind ace 
activităti, e- 
(iii) caietele de sarcini şi regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciului pentAi crr 
intreaga/fiecare arie a delegarii; 
g) să  numeasca membrii comisiilor de licitatie, pentru procedurile de licitatie publică  organizate in 

vederea atribuirii contractelor de delegare al căror object este gestiunea urmatoarelor activitati din sfera 
Serviciului: colectarea deşeurilor, transportul acestora la statiile de transfer şi exploatarea statiilor de 
transfer; 

Art. 17. - (1) in temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală  a Asociaţiei hotăraşte asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, avand in vedere interesul comun al asociatilor, in special: 

1. Strategia de dezvoltare; 

b) să  aprobe măsurile propuse in rapoartele de monitorizare executării Contractului de Dele 
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2. Implementarea şi fmantarea proiectului; 
3. Dreptul de proprietate asupra bunurilor; 
4. Contractele de delegare; 
5. Politica tarifară. 

(2) in legătură  cu acestea, asociaţii convin: 
a) Asociatia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza 

strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această  
strategie şi prioritizarea acestora„ .precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabiliatii. 
Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic tinand seama de strategia de dezvoltare; 

b) sursele de finantare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană  
sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile 
proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor; 

c) listele de investiţii prioritare şi planurile de finantare a acestora vor fi discutate in şedintele 
adunării generale a Asociatiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai 
investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviti de 
bunurile rezultate in urma investiţiilor. in functie de investitiile la care se referă, listele de investiţii 
prioritare şi planurile de finantare vor fi anexate şi vor face parte integrantă  din contractele de delegare 
corespunzătoare; 

d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociatiei inainte de a 
fi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor 
reiultate in urma investiţiilor); 

e) in functie de specificul Serviciului, de activitătile componente ale acestuia aflate sub 
responsabilitatea fiecărui asociat şi de strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a 
activitatilor componente ale Serviciului, după  caz, precum şi concesiunea sistemelor de utilităti publice 
aferente Serviciului/activitătilor componente ale Serviciului vor fi incredintate unuia sau mai multor 
operatori in baza unui/unor contract/contracte de delegare; 

0 Judetul va fi beneficiarul Proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor noi realizate prin 
investiţii in cadrul Proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente Serviciilor şi care 
deservesc mai multi Asociati, conform art. 10 aim. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
'ompletările ulterioare. Consiliul Judetean va incheia contractul de achiziţii publice de lucrări in vederea 

alizării acestor bunuri, in special Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi statiile de 
'transfer, precum şi contractul de delegare a gestiunii privind activitatea de gestiune a CMID, cu un 

/ operator ales prin procedura licitaţiei publice, conform legislatiei aplicabile. Numărul şi categoriile de 
Contracte de Delegate a gestiunii vor fi prevăzute in Contractul de Asociere şi vor fi atribuite conform 
prevederilor legale şi celor convenite de Asociaţi in Contractul de Asociere. 

g) contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activitătilor componente ale 
Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale in vigoare şi va/vor fi incheiat(e) cu operatorul 
de care Asociatie, in numele şi pe seama asociaţilor/acelor asociaţi care deleagă  impreund prin acelaşi 
contract de delegare activitaţile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora; 

Ii) operatorii vor fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin 
contractul/contractele de delegate, vor intreţine, vor modemiza, vor reabilita şi vor extinde infxastructura 

ncesionată  şi vor gestiona Serviciul/activităţile componente ale Serviciului pe riscul şi răspunderea lor, 
on 	clauzelor contractelor de delegare; 

i) Asociatia va monitoriza indeplinirea de axe operator(i) a obligatiilor care ii/le incumbă  in 
eiul contractelor de delegare; 

j) Asociatia va exercita, in numele şi pe seama asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia 
au in calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut. 

k) Mecanismul de plată  a Serviciilor (tarife, taxe sau mixt), mecanismul de calcul al tarifelor 
şi/S'au taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor, transportul deşeurilor la punctele/statiile de 
transfer, exploatarea punctelor/statiilor de transfer, transportul deşeurilor la CMID şi exploatarea CM1D, 
precum şi planul anual de evolutie a tarifelor şi/sau taxelor sunt prevăzute prin Contractul de Asociere. 

Art. 18. - Reprezentantii asociaţilor in adunarea generală  a Asociaţiei sunt responsabili pentru 
activitatea Ion, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

c) 

F-4 
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Lii 

Art. 19. - (1) Adunarea generală  a Asociaţiei va fi convocată, on de câte on este necesar, de 
către preşedintele Asociaţiei sau de un număr de eel puţin 1/3 asociali. 

(2) Convocarea va fi transmisă  prin scrisoare, fax sau e-mail cu eel putin 5 (cinci) zile 
calendaristice inainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei. 

(3) in funcţie de problemele inscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă  numai 
reprezentantilor asociatilor care au dreptul să  participe şi să  voteze cu privire la luarea respectivelor 
hotărari conform prevederilor prezentului statut. 

(4) Sedintele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, in 	'04  
absenta acestuia, de persoana desemnată  de adunarea generală  dintre participanti. 

(5) Adunarea generală  a Asociaţiei va alege dintre participantii la şedintă  un secretar care va 
redacta procesul-verbal al şedinţei. 

(6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. 0 copie a procesului-verbal va fi 
transmisă, in termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui asociat 
convocat conform prevederilor alin.(2), indiferent dacă  reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la 
şedintă. 

(7) Hotăear' ile adunării generale a Asociaţiei se consemnează  intr-un registru de procese-verbale, 
care se păstrează  la sediul Asociaţiei. 

Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal In adunarea generală  a 
Asociaţiei. 

(2) Pentru luarea hotărarilor care privesc numai anumiti asociati, respectiv asociatii hi competenta 
cămra este organizat şi fiinctionează  Serviciul la data şedinţei adunării generale, asociatii beneficiari 
investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate In urma investiţiilor), precum şi asociatii deserviti de bunurile 
rezultate hi urma investiţiilor, denumiti in prezentul statut asociati implicati, au dreptul de a participa şi de 
a vota in cadrul şedinţei adunării generale doar reprezentantii acestora. 

(3) Pentru a fi valabile, hotărarile adunării generale a Asociaţiei adoptate in exercitarea atributiilor 
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi I) se iau in prezenţa a trei pătrimi din numărul asociatilor şi cu 
majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Dacă  la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea 
generală  se convoacă  pentru o dată  ulterioară  care nu poate fi mai tirziu de 15 zile calendaristice de la 
data stabilită  pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală  este valabil intrunită  
indiferent de numărul de membri prezenti. 

(4) Pentru a fi valabile, hotărkile adunării generale a Asociaţiei adoptate in exercitarea atributiilor 
prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) si e) se iau in prezenta tuturor asociatilor/asociatilor implicaţi şi 	sc31'' 
votul favorabil fie a eel putin jumătate din numărul asociatilor/asociaţilor implicaţi care insumează  

14. 
putin două. treimi din numărul total al populatiei tuturor asociatilor/asociatilor irnplicati, fie a eel p if 
două  treimi din numărul asociatilor/asociatilor implicati care insumează  eel putin jumătate din num 
total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor —7  • 

Dacă  la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generală  se convoacă  pentru o dat 
ulterioară  care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită  pentru prima convocare, 
iar la a doua convocare adunarea generală  este valabil intrunită  indiferent de numărul de asociati implicaţi 
prezenti şi va hotări cu majoritatea asociatilor/asociatilor implicaţi prezenti. 

(5) Pentru a fi valabile, hotărările adunării generale a Asociaţiei adoptate in exercitarea atributiilor 
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) şi la art. 16 ann. (3) lit, a), c), d), f), si g) se iau in prezenta şi cu votul 
favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 

(6) in oricare dintre situatiile prevazute la aim. (3)-(5), dacă  o hotărare a adunării generale a 
Asociaţiei priveşte in mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărare nu 
poate fi luată  fară  prezenta şi votul favorabil al reprezentantului acestuia. 

(7) in cazul in care reprezentantul unuia dintre Asociati nu poate participa la şedinta unei adt 
generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentat al um ti.L.7 
administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop. 

Art. 21. 21. (1) Hotărarile adunării generale luate in exercitarea atributiilor prevăzute la art. 16 n 

(2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) lit, a), c), d), f), si g) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor decht 	F  
baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotăgre a autoritătii deliberative a asociatului 
al cărui reprezentant este. 

(2) Hotarările luate de adunarea generală  a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinta • (NJ 'rtilor 

4a0 ev,11 
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deliberative ale asociatilor sau asociatilor implicaţi, după  caz, in termen de eel mult 5 (cinci) zile 
endaristice de la data şedintei. De asemenea, Asociatia este obligată  să  publice toate hotărarile 

M A /tie b. ii generale pe propria pagină  de intemet. tvc N ti,tf  
4:9 	(3) Asociatul care se consideră  vătămat intr-un drept al său on intr-un interes legitim printr-o 
At% 	a adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate in exercitarea atributiilor prevăzute la art. 16 
li 	(3) din prezentul statut poate iniţia actiune in justitie in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(4) Adunarea generală  a Asociatiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată  in 
;•• • • qdeli conditii ca cele prevăzute la art. 20 aim. (3), atributia privind aprobarea schimbării sediului 

pu5v 
C 

Consiliul director 
Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din 

preşedintele Asociatiei şi incă  4 (patru) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă  de 4 ani. 
Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a 
tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentării prin rotatie. 

(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director. 
(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor in conforrnitate cu 

legislatia in vigoare. 
(4) Următoarele persoane sunt numite membri ai primului Consiliu Director: 

• preşedintele Asociatiei ; 
,.) • dl. Silviu Bondor, cetăţean roman, domiciliat in Bacău, str. Calea Republicii, nr. 230A, 

posesor a C.I. Seria XC nr. 031221, C.N.P. 1520925040015; 
• dna. Hăineală  Olga cetătean roman, domiciliată  in Bacău, Str. Bucegi, nr. 5, posesoare a C.I. 

Seria XC nr. 605494, C.N.P. 2551227040055. 
• dna. Nina Chiper cetătean roman, domiciliată  in Bacău, Sir. Nicu Enea nr.3, B1.3 Sc.A, Ap.19, 

posesoare a C.I. Seria XC nr. 188466, C.N.P. 2770710270631. 
• dl. Ciprian Nica cetătean roman, domiciliat in coin. Dealu Morii, judeţul Bacău, posesor a C.I. 

Seria XC nr. 189312, C.N.P. 1800518041237. 	 • 
Art. 23. - (1) Consillul director asigură  punerea in executare a hotărarilor adunării generale a 

777\ Asociatiei şi exercită  atributiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce II vor fi delegate de adunarea A 
41 1 enerală. 

-9 -.7. 	(2) Consiliul director exercită  următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociatiei: 

il 
-5)  ro 	a) prezintă  adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executia bugetului de u, 
c) v turi şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exercitiului financiar 

tor şi proiectul programelor Asociatiei; 
1 	NS,  

ue\- 	b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul următor, care se va include in proiectul de buget al 
V3 	Asociatiei, supus spre aprobare adunării generale; 

c) aprobă  actele juridice ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, cu exceptia contractelor 
a căror valoare depăşeSe echivalentul in lei al sumei de 10 000 euro; 	 . 

d) angajează  personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de 
personal aprobate de adunarea generală  a Asociatiei şi tinand cont de bugetul aprobat de aceasta; 

e) in relaţia cu asociatii, monitorizează  plata cotizatiei anuale de care aceştia la bugetul Asociatiei 
şi decide măsurile care urmează  să  fie luate impotriva asociatilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată  in 
termenul prevăzut de prezentul statut; 

N / 	 f) once alte atributii prevăzute in statut sau stabilite de adunarea generală. J iti 4,4 
(3) Consiliul director are următoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de 19-7A 

ociati conform art.5 aim. (2): 
a) asigură  elaborarea strategiilor privind imbunătătirea şi dezvoltarea Serviciilor, folosind 41: 	A 	. 

..,./ o 	ncipiul planificării strategice multianuale, a programelor privind reabilitarea, extinderea şi 
odernizarea infrastructurii existente aferente Serviciilor, a programele privind crearea unei infrastructuri 

9- 	noi, inclusiv cu consultarea operatorilor, precum şi a programelor de mediu, pe care le supune adunării 
generale spre aprobare; 

b) asigură  elaborarea următoarelor documente, pe care le supune aprobării adunării generale: 
(i) studiile de oporttmitate pentru delegarea gestiunii acelor activităţi compon.ente ale Se 

1C0 
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privind colectarea deşeurilor, transportul acestora la statiile de transfer şi exploatarea statiilor de 
transfer, 
(ii) documentaţia pentru licitaţiile publice (inclusiv conditiile de participare şi criteriile de selectie 
a operatorilor), organizate in vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste 
activitati, 
(iii) caietele de sarcini şi regulamentele consolidate şi armonizate ale Serviciilor pentru 
intreaga/fiecare arie a delegării 
c) asigură  coordonarea proiectării şi executiei luerărilor tehnico-edilitare, in scopul realizării 

acestora intr-o concepţie unitarti şi corelată  cu programele de dezvoltare economico-socială  a localitătitor, 
de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

d) asigură  consultarea asociatiilor de utilizatori in vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale 
şi a modalităţitor de organizare şi funcţionare a Serviciului; 

e) solicită  informatii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la 
modul de intreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică  sau privată  a 
Asociatilor, incredintate pentru realizarea Serviciului; 

f) monitorizează  şi controlează  modul de respectare a obligatiilor şi responsabilităţilor asumate de 
operatori prin Contractele de Delegare cu privire la: 

(i) modut de respectare şi de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori, in 
special respectarea indicatorilor de performantă  stabiliti prin contractele de delegare, inclusiv 
in relaţia cu utilizatorii, 

(ii) gestionarea şi administrarea Serviciului de Care operator pe eriterii de eficientă  economică  
managerială, 

(iii) modul de administrare, exploatare, conservare şi mentinere in functiune, dezvoltare sau 
modernizare a sistemelor de utilităti publice, mai ales exploatarea eficientă  şi in condiţii de 
sigurantă  a sistemelor de utilităti publice sau a altor bunuri aparţinănd patrimoniului public 
şi/sau privat al Asociaţilor, afectate Serviciului, 

(iv)asigurarea protectiei mediului şi a domeniului public, 
(v) asigurarea protectiei utilizatorilor; 
g) asigură  medierea conflietelor dintre utilizatori ć operatori, la cererea uneia dintre părti; 

Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului şi 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 statutul de salariati ai Asociaţiei. 

(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin urrnătoarele persoane: 
a) un secretar; 
b) un contabil; 
c) unul sau mai multi consilieri juridici; 
d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executkii contractului/contractelor 

delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul statut. 	 7 *. 
(4) La calculul cuantumului propus at cotizaţiei anuale, consiliul director va lua in conside reE 

sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funeţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei. 

4,  
Art. 25. - (1) Consiliul director se intruneşte in şedinte, cel puţin o dată  pe lună  sau on de câ. 	)7'4 

on este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei. 
(2) Deciziile consiliului director se iau in prezenta şi en votul a cel puţin jumătate plus unu din 

numărul membrilor consiliului director. 
(3) Consiliul director va alege dintre participantii la şedintă  un secretar care va redacta 

procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează  de toţi membrii consiliului director prezenţi. 
Deciziile consiliului director se consemnează  in registrul de procese-verbale, care se păstrează  la sediul 
Asociaţiei. 
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h) invită  Operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor apărute in relatia 	KLy 
utilizatorii. 



u
4.6,
/ 

Controlul financiar al Asoeiatiei 
Art.26. - (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori 

nr tă  din 3 membri numiti de Adunarea Generală  pentru o perioada de 3 (trei) an!, cu posibilitatea 
girii. 
(2) Primii membn 4.4o4ni,siei de cenzori a Asociatiei sunt : 
- D-na lulia David, cadre 'ăn romă.'n cu domiciliul in Bacău, str.9 Mai, bl. 31, sc. A, ap. 14, titular a 

C.I. seria XC, nr. 272711,. C.N.P. 2600821040020. 
D-na Huiban Maria, cetătean român, cu domiciliul in Bacău, str. Energiei, nr.33, sc.B, ap.20, 

posesoare a C.I. seria XC nr. 295997, C.N.P. 2571110040045. 
- D-na Moscovici Tulia, cetătean romdn, cu domiciliul in Bacău, str. Valea Alba', nr.4, sc.B, ap.6, 

posesoare a C.I. seria XC nr. 205518, C.N.P. 2580101040154. 
(3) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să  fie 

contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. 
(4) Comisia de cenzori işi poate elabora un regulament intern de functionare. 
(5) Comisia de cenzori are atributiile prevăzute la art. 27"2 din Ordonanta Guvemului nr.  

26/2000, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 

CAP. VI  
Dizolvarea şi lichidarea 

,  

Art.27. - Asociatia se dizolvă: 
a) de drept; 
b) prin hotărdrea instantei judecătoreşti competente; 
c) prin hotără'rea adunării generale. 

Art. 28. - Asociatia se dizolvă  de drept prin: 
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă  in tennen de 

(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director in conformitate cu 

prezentul statut, dacă  această  situatie durează  mai mult de un an de la data la care adunarea generală  sau, 
după  caz, consiliul director trebuia să  se constituie; 

c) reducerea numărului de asociati sub limita de 3, dacă  acesta nu a fost completat in termenul 
legal prevăzut in acest scop. 

Art. 29. - Asociatia se dizolvă  prin hotărirea instantei judecătoreşti competente, cănd: 
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrail ordinli publice; 
b) realizarea scopului sat este unnărită  prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) asociatia urmăreşte un alt scop decat eel pentru care s-a constituit; 
d) asociatia a devenit insolvabilă. 

Art. 30. - (1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevăzute de legislatia privind 
ociatiile. 

(2) in cazul dizolvării Asociatiei, bunurile rămase in urrna lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise către persoane jtuidice de drept privat sau de drept public 
cu scop identic sau asemănător, conform hotărarii Adunării Generale sau a instantei judecătoreşti 
competente; data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului verbal de predare-primire, dacă  

acesta nu s-a stabilit o data ulterioard. 

Art. 31. - (1) După  terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să  ceară  radierea Asociatiei din 
Registrul asociatiilor şi fundatiilor. 

(2) Asociatia işi incetează  existenta la data radierii ei din Registrul asociatiilor şi fundatiilor. 
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CAP. VII 
'N°  Dispozitii finale •• 

Art. 32. - (I) Prezentul statut poate B modificat doar prin acte adiţionale semnate e 
reprezentanţii tuturor asociaţilor, special imputerniciţi in acest scop. cfy 

(2) Prezentul statut este guvernat de legea romănd. In situaţia in care intervin modificări 
legislaţiei in domeniu, prezentul statut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi. 	 410 r A R 

(3) Toate litigiile născute din sau in legătură  cu acest statut, inclusiv once problemă  privind 	( 
interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor B deduse 
spre soluţionare instanţelor judecătoresti competente. 

Prezentul statut a fost semnat in ( 	) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale. 

ASOCIATE: 

JUDETUL BACau3 
PREŞEDINTES`; 
Dragoş  BENEA C 	iLIUL 

JUDETE.AN 

MJNICríJL MONEŞT 
P7RIMAR, 

Viorel ILIE 77 

MUNICIPIUL pAC) 
PRI 	0  

Romeo SIT 

MUNICIP 
PRI 

Emil LEMN 

ORAŞUL BUHUŞI ORAŞUL COMAN4 

v1- 
Ó 

6A1 

PRIMAR, 
lone! TURCEA 

PRIMAR, 
Viorel MIRON 
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