Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară„Studina- Gradinile- Brastavăţu

Act constitutiv

Actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Studina- Grădinile- Brastavăţu

I.

ASOCIAŢII:

II.

ComunaStudina , prin Consiliul Local al comunei Studina , cu sediul în Comuna Studina .
str.A.I. Caragiale

nr. 14, jud. Olt , cod ..., reprezentat de Vasile Marian , în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local .Studina, nr.29 din
25.09.2015 ;

III.

Comuna Gradinile , prin Consiliul Local al Gradinile , cu sediul în comuna Grădinile. str.
Neda Marinescu nr.42 , jud. Olt , cod 237447.., reprezentat de Dincă Ion , în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Grădinile., nr.37
din .25.09.2015 ;

IV.

Comuna Brastavaţu ., prin Consiliul Local al comunei Brastavatţu, cu sediul în comuna
Brastavaţu. str.A.I. Cuza nr.108, jud. Olt , cod ..., reprezentat de Oprea Cici Constantin în
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
.Brastavaţu., nr.47 din 26.09.2015…. ;

Denumite colectiv “Asociaţii” şi individual “Asociatul”

s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Studina- Grădinile- Brastavăţu” (denumită în continuare „Asociaţia”) în conformitate cu
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus:
Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Studina- Grădinile- Brastavăţu”, constituită în
scopul realizarii în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional, precum
si furnizarea în comun a unor servicii publice.

Comunele membre ale asociaţiei, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi
executive, se asociază, în condiţiile legii, formând Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară .
Studina- Grădinile- Brastavăţu. .
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În conformitate cu prevederile Legii 215 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare – paragraful Atribuţiile Consiliului Local - art. Art. 36.
aliniatul 7, exprimarea voinţei de asociere este exprimată pentru fiecare dintre asociati prin
hotărâre de Consiliu Local respectiv, pentru :
1. Comuna Studina . – conform Hotărârii Consiliului Local Studina. nr. 29. din 25.09.2015.
2. Comuna .Gradinile conform Hotărârii Consiliului LocalGrădinile nr.37 din 25.09.2015..
3. Comuna Brastavatu – conform Hotărârii Consiliului Local Brastavatu nr. din . 47 din
26.09.2015

Art.3.

Denumirea

asociaţiei:

Denumirea

Asociaţiei

este

Asociaţia

de

Dezvoltare

Intercomunitară Studina- Grădinile- Brastavăţu , conform dovezii privind disponibilitatea
denumirii nr. 147999 din 14.09.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

Art. 4. Sediul asociaţiei: Romania, Comuna Brastavatu , Str. A.I. Cuza , Nr. 108, Camera 1,
Judeţul Olt

Art. 5. Durata de funcţionare a asociaţiei : Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată,
începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei
Corabia ;.

Art. 6. Patrimoniul iniţial al asociaţiei:
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 3.000 Lei, constituit din contribuţia în numerar a
Asociaţilor, după cum urmează :
- Comuna Studina .-

1.000 Lei

- Comuna Gradinile .-

1.000 Lei

- Comuna Brastavatu .- 1.000 Lei

(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :
a) Contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;
d) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.

(3) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
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Art.7. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale
asociaţiei
Asociaţia are următoarele organe de conducere, de administrare şi control: Adunarea generală,
Consiliul Director şi Cenzorul.

7.1. Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii
Asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:
-

Dl.Vasile Marian ., numit de Consiliul Local al comunei Studina

-

Dl. Dincă Ion ., numit de Consiliul Local al Grădinile

-

Dl.Oprea Cici Constantin , numit de Consiliul Local al comunei Brastavaţu

Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute
în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în
care se prevede expres altfel.

7.2. Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele
Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri

numiţi de adunarea generală, pe o perioada de 2 ani.

Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ
a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director :
•

] Oprea Cici Constantin .identificat cu

C.I. seria

SPCLEP. Corabia . la data de 03.12.2012–
•

OT, nr. 589718, eliberată de

Preşedintele Asociaţiei

Vasile Marian . identificat C.I. seria OT 347231 eliberată de SPCLEP. La data de
24.05.2007

•

Dincă Ion .

identificat cu CI seria OT nr. 657759, eliberată de SPCJLEP Olt la

data de 25.03.2014,
7.3.Controlul activităţii economico-financiare va fi efectuat de un Cenzor sau de o Comisie de
Cenzori sau până la îndeplinirea numărului de 15 membrii către o persoană desemnată din cadrul
Consiliului Director.
Până la întrunirea numărului de 15 membrii sau până la desemnarea unui cenzor expert contabil
autorizat, calitatea de cenzor este exercitată de unul dintre membrii Consiliului Director.
La hotărârea Adunării Generale sau la întrunirea numărului de 15 membrii, controlul economicofinanciar al asociaţiei va fi exercitat de către un Cenzor din afara asociaţiei -expert contabil
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La hotărârea Adunării Generale sau la întrunirea numărului de 100 membrii, controlul economicofinanciar al asociaţiei va fi exercitat de către o Comisie de Cenzori din afara asociaţiei.
Controlul activităţii economico-financiare va fi exercitat de ., . [date de identificare].

Art.8 Persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităţii juridice
Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice si înscrierea Asociaţiei în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor se împuterniceşte Dl. Oprea Cici Constantin , cetăţean român ,
domiciliat încomuna Brastavaţu , titular B.I/C.I., seria OT ., nr. 589718, eliberat(ă) de SPCLEP
Corabia ., la data de 03.12.2012, sau orice persoana pe care mandatarul şi-o va substitui.
Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 (patru ) exemplare originale, azi, data autentificării.

Semnăturile membrilor asociaţi :

Comuna Studina
Prin Primar Vasile Marian
[semnătura şi ştampila]

Comuna Gradinile,
Prin Primar Dincă Ion
[semnătura şi ştampila]

Comuna Brastavaţu,
Prin Primar Oprea Cici Constantin
[semnătura şi ştampila]

