
                                R O M Â N I A                                                                         
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
 

         H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării şi completării 

Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale
 a Judeţului Ialomiţa

 
Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

            Având în vedere:
-         prevederile art. 21 alin. (2) lit. f) din O.G.  nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare;
-         prevederile art.  35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
-   prevederile  art. 10 alin. (1),  art. 16 punctul 2 şi art. 23 punctul 8 şi 9 din Statutul Asociaţiei pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat;
  -Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului 

Ialomiţa nr.1 din 14.02.2014 privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa,

Examinând:
-         Expunerea de motive nr. 742 din 20.03.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja;
-         Raportul nr.  743 din 20.03.2014 al Comisiei juridice şi de disciplină;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
            

Art.1  - Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii 
Locale a Judeţului Ialomiţa, astfel cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.2   - Aprobă cotizaţia anuală statutară, în cuantum de 2.000 de lei.
            Art.3 - Împuterniceşte pe domnul  Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja, să reprezinte Consiliul 
Local  al comunei Gheorghe Doja, în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale 
a Judeţului Ialomiţa.
            Art.4  - (1)  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi    va fi 
comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa şi persoanei nominalizate 
la art. 3, prin grija secretarului comunei.

(2) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
            Art.5  - Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 
                  Preşedinte,                                                               Contrasemnează pentru legalitate
            GRIGORE MINEŢA                                                   Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                                PRAF MONICA
 
 

Nr. 12
            Adoptată la GHEORGHE DOJA
            Astăzi, 31.03.2014



                 R O M Â N I A                                                                                                    

                          JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                                     Anexă la H.C.L. nr. 12 din 
31.03.2014

 

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA

 INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDEŢULUI IALOMIŢA

 

S T A T U T

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

LOCALE A JUDEŢULUI IALOMIŢA

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

                Art. 1 Subscrisele persoane juridice:

1. Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, reprezentat prin dl.
Vasile Silvian CIUPERCĂ-preşedinte;

2.  Municipiul  Slobozia,  prin  Consiliul  local  al  municipiului  Slobozia,  cu  sediul  în  Slobozia,  str.  Episcopiei,  nr.1,
reprezentat prin dl. Alexandru STOICA-primar;

3. Municipiul Feteşti, prin Consiliul local al municipiului Feteşti, cu sediul în Feteşti, str. Călăraşi, nr.544, reprezentat  
prin dl. Gheorghe CATRINOIU- primar;

4. Municipiul Urziceni, prin Consiliul local al municipiului Urziceni, cu sediul în Urziceni, str. Calea Bucureşti, nr.82,
reprezentat prin dl.Constantin SAVA- primar;

5.  Oraşul  Amara,  prin  Consiliul  local  al  oraşului  Amara,  cu  sediul  în  comuna  Amara,    reprezentat  de  dl.  Victor
MORARU - primar;

6. Oraşul Căzăneşti, prin Consiliul local al oraşului  Căzăneşti, cu sediul în comuna Căzăneşti, reprezentat de dl. Traian
STELIAN - primar;

7. Oraşul Fierbinţi-Târg, prin Consiliul local al oraşului Fierbinţi-Tg., cu sediul în comuna Fierbinţi, reprezentat de dl.
Iuksel IUSEIN - primar;

8. Oraşul Ţăndărei, prin Consiliul local al oraşului Ţăndărei, cu sediul în Ţăndărei, str. Bucureşti, nr. 159, reprezentat prin
dl. Cristian George ROMAN- primar;

9.  Comuna  Adâncata,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Adâncata,  cu  sediul  în  comuna  Adâncata,  reprezentat  de
dl.Gheorghe MARIN- primar;

10.  Comuna  Albeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Albeşti,  cu sediul  în  comuna  Albeşti,  reprezentat  de  dl.  Emil
JUGĂNARU - primar;

11.  Comuna Alexeni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Alexeni,  cu sediul  în  comuna  Alexeni,  reprezentat  de  dl.  Ion
CĂRBUNE - primar;

12. Comuna Andrăşeşti, prin Consiliul local al comunei  Andrăşeşti, cu sediul în comuna Andrăşeşti, reprezentat de dl.
Ionel UŞURELU - primar;

13. Comuna Armăşeşti,  prin Consiliul local al comunei Armăşeşti, cu sediul în comuna Armăşeşti,  reprezentat de dl.
Marius CARPEN - primar;

14. Comuna Balaciu, prin Consiliul local al comunei Balaciu, cu sediul în comuna Balaciu, reprezentat de dl. Cornel
MIHU - primar;

15.  Comuna  Bărcăneşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Bărcăneşti,  cu sediul  în  comuna  Bărcăneşti,  reprezentat  de
dl.Daniel POPA - primar;



16. Comuna Borduşani, prin Consiliul local al comunei Borduşani, cu sediul în comuna Borduşani, reprezentat de dl.
Constantin NICA - primar;

17. Comuna Bucu, prin Consiliul local al comunei  Bucu, cu sediul în comuna Bucu, reprezentat de dl. Ion DRĂGUŞIN -
primar;

18.  Comuna  Ciocîrlia,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Ciocîrlia,  cu  sediul  în  comuna  Ciocîrlia,  reprezentat  de  dl.
Răducanu DRAGOMIR - primar;

19.  Comuna  Ciochina,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Ciochina,  cu  sediul  în  comuna  Ciochina,  reprezentat  de  dl.
Gheorghe STROE- primar;

20. Comuna Ciulniţa, prin Consiliul local al comunei Ciulniţa, cu sediul în comuna Ciulniţa, reprezentat de dl.Gheorghe
STELICĂ  - primar;

21. Comuna Cocora, prin Consiliul local al comunei Cocora, cu sediul în comuna Cocora, reprezentat de dl. Sorin-Dănuţ
LEFTER - primar;

22. Comuna Cosîmbeşti, prin Consiliul local al comunei  Cosîmbeşti, cu sediul în comuna Cosîmbeşti, reprezentat de dl.
Bogdan POPESCU  - primar;

23. Comuna Coşereni, prin Consiliul local al comunei Coşereni, cu sediul în comuna Coşereni, reprezentat de dl. Ion
RADU - primar;

24. Comuna Drăgoeşti, prin Consiliul local al comunei Drăgoeşti, cu sediul în comuna Drăgoeşti, reprezentat de dl. Ion
MITREA - primar;

25.  Comuna  Dridu,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Dridu,  cu  sediul  în  comuna  Dridu,  reprezentat  de  dl.  Valentin
TURIGA - primar;

26. Comuna Făcăeni, prin Consiliul local al comunei Făcăeni, cu sediul în comuna Făcăeni, reprezentat de dna. Nuţi
ROŞU - primar;

27. Comuna Gheorghe Doja,  prin  Consiliul  local al comunei  Gheorghe Doja,  cu sediul  în comuna Gheorghe Doja,
reprezentat de dl. Mihai ION - primar;

28. Comuna Gheorghe Lazăr, prin Consiliul local al comunei  Gheorghe Lazăr, cu sediul în comuna Gheorghe Lazăr,
reprezentat de dl. Marian BUZEA - primar;

29. Comuna Giurgeni, prin Consiliul local al comunei Giurgeni, cu sediul în comuna Giurgeni, reprezentat de dl. Valere
DINU - primar;

30. Comuna Gîrbovi, prin Consiliul local al comunei Gîrbovi, cu sediul în comuna Gîrbovi, reprezentat de dl. Grigore
POPA - primar;

31. Comuna Grindu, prin Consiliul local al comunei Grindu, cu sediul în comuna Grindu, reprezentat de dl. Constantin
CRISTACHE - primar;

32. Comuna Griviţa,  prin Consiliul  local  al comunei  Griviţa,  cu sediul  în comuna Griviţa,  reprezentat de dl.  Vasile
STROE - primar;

33. Comuna Ion Roată, prin Consiliul local al comunei Ion Roată, cu sediul în comuna Ion Roată, reprezentat de dl. Mihai
GHIŢĂ - primar;

34. Comuna Jilavele, prin Consiliul local al comunei Jilavele, cu sediul în comuna Jilavele, reprezentat de dl. Stoene
NICOLAE - primar;

35. Comuna Mihail Kogălniceanu, prin Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, cu sediul în comuna Mihail
Kogălniceanu, reprezentat de dl. Alexandru DINU - primar;

36. Comuna Miloşeşti, prin Consiliul local al comunei Miloşeşti, cu sediul în comuna Miloşeşti, reprezentat de dl. Nelu
CHIŢOIU- primar;

37. Comuna Movila, prin Consiliul local al comunei  Movila, cu sediul în comuna Movila, reprezentat de dl. Valeriu
MIHAI - primar;

38. Comuna Moviliţa, prin Consiliul local al comunei Moviliţa, cu sediul în comuna Moviliţa, reprezentat de dl. Petre
PETRE - primar;

39.  Comuna Munteni-  Buzău,  prin Consiliul  local  al  comunei  Munteni-Buzău,  cu sediul  în comuna Munteni-Buzău,
reprezentat de dl. Florin STAN- primar;



40.  Comuna Perieţi,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Perieţi,  cu sediul  în  comuna Perieţi,  reprezentat  de  dna.  Elena
CRISTEA - primar;

41.  Comuna Răduleşti,  prin Consiliul  local  al  comunei  Răduleşti,  cu sediul  în comuna Răduleşti,  reprezentat  de dl.
Constantin MICU - primar;

42. Comuna Reviga, prin Consiliul local al comunei  Reviga, cu sediul în comuna Reviga, reprezentat de dl. Nicolae
BEGAN- primar;

43. Comuna Sălcioara, prin  Consiliul local al comunei Sălcioara, cu sediul în comuna Sălcioara, reprezentat de dl. Ionel 
FRIŢU - primar;

44. Comuna Săveni, prin Consiliul local al comunei Săveni, cu sediul în comuna Săveni, reprezentat de dna. Daniela-
Mariana DRĂGOI - primar;

45. Comuna Scînteia, prin Consiliul local al comunei Scînteia, cu sediul în comuna Scînteia, reprezentat de dna. Georgeta
ILIE - primar;

46. Comuna Sfântu Gheorghe, prin Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe, cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe,
reprezentat de dna. Iuliana Livia GOMES - primar;

47. Comuna Sineşti, prin Consiliul local al comunei Sineşti, cu sediul în comuna Sineşti, reprezentat de dl. Constantin
ANDREI - primar;

48. Comuna Stelnica, prin Consiliul local al comunei Stelnica, cu sediul în comuna Stelnica, reprezentat de dl. Costel
BRATEŞ - primar;

49. Sudiţi, prin Consiliul local al comunei Sudiţi, cu sediul în comuna Sudiţi, reprezentat de dl. Vasile ŞINCAN- primar;

50. Comuna Valea Măcrişului, prin Consiliul local al comunei  Valea Măcrişului, cu sediul în comuna Valea Măcrişului,
reprezentat de dl. Mihail BOBEŞ - primar;

51. Comuna Valea Ciorii, prin Consiliul local al comunei Valea Ciorii, cu sediul în comuna Valea Ciorii, reprezentat de dl.
Ştefan IONESCU - primar;

52. Comuna Vlădeni, prin Consiliul local al comunei Vlădeni, cu sediul în comuna Vlădeni, reprezentat de dl. Lucian
CORLĂU – primar,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, coroborate cu art. 36
alin.(2) lit. e), alin. 7 lit. c) şi art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alte dispoziţii legale pertinente, am hotărât, în mod liber şi de
comun acord, modificarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

                Art. 2 Denumirea Asociaţiei

                Denumirea Asociaţiei este Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

                Art. 3 Sediul Asociaţiei

                Sediul Asociaţiei este în municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, la Consiliul Judeţean, cam. 60,   judeţul
Ialomiţa, România.

                Art. 4 Durata Asociaţiei

                Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa se constituie pe termen nedeterminat.

Art. 5 Forma juridică

                Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa este persoană juridică română înfiinţată
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, ca organizaţie de drept privat, fără scop
patrimonial, de interes comunitar şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

 

CAPITOLUL II

Scopul, obiectivele Asociaţiei, mijloacele şi

modalităţi de rezolvare

                Art. 6 Scopul Asociaţiei

                Scopul  Asociației  îl  constituie  eficientizarea  actului  de  administraţie  publică  locală,  accesul  la  resursele



comune, gestionarea raţională şi integrată a acestora, cu respectarea şi protejarea mediului pentru şi în folosul cetăţenilor,
prin implementarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa pe perioada 2009 – 2013 cu orizont 2013 - 2020”, a
strategiilor de dezvoltare locală, cu sprijin pentru realizarea documentațiilor preliminare necesare executării lucrărilor de
alimentare cu apă,  canalizare, gaze, infrastructură rutieră, prin organizarea  și realizarea activităţilor administrative de
audit  public  şi  control  managerial  intern,  consultanţă  de  management  de  proiect,  asistenţă  tehnică  administrativă,
consultanţă privind achiziţiile publice pentru membrii asociației, a activităților privind securitatea și sănătatea în muncă,
accesarea  fondurilor  nerambursabile  interne  şi  externe  postaderare  alocate  diferitelor  programe  operaţionale,  pentru
implementarea de proiecte care vizează echiparea şi modernizarea obiectivelor de infrastructură rutieră, sanitară, tehnico-
edilitară,  de  servicii  sociale,  de  mediu,  educaţionale,  culturale,  turistice,  sportive,  etc.,   precum  și  orice  alte
lucrări/proiecte de interes comun pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa.                

Art. 7 Obiectivele Asociaţiei

                Obiectivele Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa sunt:

                1. creşterea calităţii vieţii ca urmare a reabilitării şi dezvoltării infrastructurii locale;

                2. dezvoltarea durabilă multisectorială rurală, periurbană şi urbană a teritoriului şi creşterea atractivităţii, prin
lucrări  de  alimentare  cu  apă,  canalizare,  gaze,  infrastructură  rutieră,  de  producere  şi  comercializare  de  energie
regenerabilă  eoliană  şi/sau  fotovoltaică,  descentralizarea  serviciilor  publice,  asigurarea  mediului  concurenţial  şi
tratamentul  nediscriminatoriu al  operatorilor  de servicii  publice  şi  al  actorilor  economici,  parteneriatul  public-privat,
precum şi  orice alte lucrări de interes comun, pentru care Asociaţia va acţiona ca structură de implementare.

                3.  stimularea  cooperării  intercomunale  şi  la  nivel  judeţean  pentru  participarea  unităţilor  administrativ  –
teritoriale  la  realizarea  unor  proiecte  de  interes  comun  promovate  în  vederea  dezvoltării  economice,  de  structuri  şi
organizaţii europene în conformitate cu acordurile internaţionale  la care România este parte;

                4.  implementarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa pe perioada 2009 – 2013 cu orizont 2013 -
2020” şi  a strategiilor de dezvoltare locală, aprobate de consiliile locale.

                Art. 8  Mijloacele şi modalităţi de realizare a scopului obiectivelor Asociaţiei.

                Pentru realizarea scopului său Asociaţia poate să întreprindă următoarele:

                1. să identifice şi să stabilească anual proiectele care urmează a fi pregătite şi promovate;

                2.  să  stabilească  nivelul  contribuţiei  fiecărei  părţi  asociate  (consiliu  local)  la  elaborarea  şi  promovarea
proiectelor agreate;

                3. să repartizeze fondurile interne şi externe atrase în vederea realizării proiectelor aprobate;

                4. să desfăşoare orice activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strictă legătură cu
obiectivele Asociaţiei.

               5. să selecteze  și să  angajeze, potrivit legii, personalul care să realizeze auditul public intern al membrilor
Asociației şi documentele aferente procesului de control managerial intern;

6.  să  ia  măsurile  prevăzute  de  lege  pentru  asigurarea  securităţii  şi  sănătăţii  în  munca  a  personalului  unităţilor
administrativ-teritoriale membre; 

7.să iniţieze, să dezvolte, să urmărească şi să implementeze programele de interes intercomunitar multisectoriale;

8.să propună şi să dezvolte instrumente financiare comune şi coerente pentru ansamblul spaţiului intercomunitar;

9. să adere la structuri de dezvoltare intercomunitară cu scop şi obiective similare.

 

CAPITOLUL III

Membrii Asociaţiei

                Art.9  Membrii Asociaţiei

                Poate fi  membru al  Asociaţiei  orice persoană juridică română sau străină,  care este de acord cu scopul  şi
obiectivele propuse, le însuşeste şi sprijină realizarea lor în orice mod.

                Art.10  Membrii  fondatori sunt:  Judeţul  Ialomiţa,  municipiile,  oraşele  şi  comunele  prin  autorităţile  lor
deliberative:  Consiliul  Judeţean  Ialomiţa  şi  consiliile  locale  ale  comunelor/oraşelor/municipiilor  din  judeţ,  prin



reprezentanţii lor legali - preşedintele consiliului judeţean şi primarii, împuterniciţi prin hotărâre de consiliu.

Fondatorii sunt obligaţi să constituie patrimoniul iniţial al asociaţiei prin aport în bani în sumă de 100 lei şi să asigure
creşterea prestigiului Asociaţiei.

Art.11 Membrii aderenţi sunt persoanele juridice, care aderă la asociaţie ulterior constituirii sale legale, în condiţiile
prezentului statut.

                Art.12  Membru de onoare poate fi persoana fizică, ce se bucură de apreciere deosebită din partea membrilor
fondatori şi aderenţi, datorită implicării sale în activităţile Asociaţiei.

Art.13 Primirea de noi membri 

Primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei se face printr-o cerere-adeziune ce se supune aprobării Adunării generale cu o
majoritate de 2/3 din totalul membrilor asociaţiei şi  după plata cotizaţiei anuale iar  în cazul unităţilor administrativ-
teritoriale, numai după adoptarea, de către consiliul local respectiv, a hotărârii de aprobare a aderării.

 Art.14 Pierderea calităţii de membru

                Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei intervine în următoarele situaţii:

1.       la cerere, prin retragere;

Retragerea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligaţiilor avute anterior

retragerii.

2.       prin excludere, la propunerea Consiliului Director, de către Adunarea

Generală cu votul a 2/3 din membrii asociaţiei.

Excluderea poate fi urmare a situaţiilor de:

a)       neachitarea  cotizaţiei anuale de membru pâna la data de 1 octombrie a anului curent;

b)       neachitarea contrubuţiei necesare în vederea întocmirii şi promovării proiectelor comune, după punerea în
întârziere a acestuia de către Preşedintele ADIL şi trecerea unei perioade de 30 zile lucrătoare;

                c.neparticiparea la două Adunări Generale ale Asociaţiei;

                d. nedepunerea la termenele stabilite a contribuţiei proprii  necesare cofinanţării  proiectelor, după aprobarea
acestora;

                e.se dovedeşte că are interese contrare Asociaţiei şi nu-şi declară contrarietatea de interese;

Excluderea asociaţilor se face prin hotărârea Adunării Generale cu votul a 2/3 din membrii acesteia. 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul şi resursele necesare funcţionării Asociaţiei

                Art. 15 Patrimoniul Asociaţiei

                Patrimoniul iniţial este de 1.270 lei, la data înregistrării Asociaţiei.

                Art.16 Resursele necesare funcţionării Asociaţiei

                Resursele necesare funcţionării Asociaţiei provin din:

                1. taxa de înscriere stabilită la suma de 100 lei;

                2.  cotizaţii  anuale  ale  membrilor,  stabilite  potrivit  statutului  unităţilor  administrativ-teritoriale,  respectiv
consiliul judeţean, municipii, oraşe, comune; cotizaţiile membrilor sunt stabilite în cuantum de 2.000 lei pentru consiliile
locale comunale, 4.000 lei pentru consiliile locale orăşeneşti, 8.000 lei pentru consiliile locale municipale, 10.000 lei
pentru Consiliul Local al Municipiului Slobozia şi de  40.0000 lei pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa;

                21. contribuţii datorate pentru servicii speciale, în cuantum de  maxim 6.000  lei/serviciu/an, aprobate concret de
Adunarea Generală şi datorate de către beneficiari solicitanţi ai respectivelor servicii, în funcţie de numărul beneficiarilor;

                3. sponsorizări şi donaţii primite de la persoane fizice şi juridice române sau străine;

                4.  resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

                5. venituri din activitatea economică realizate de Asociaţie în condiţiile legii;



6. împrumuturi interne sau externe contractate pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;

7. alte venituri prevăzute de lege.

                Art.17 Venituri şi cheltuieli

                Veniturile sunt reprezentate de cotizaţii şi contribuţii datorate pentru servicii speciale.

Veniturile obţinute de Asociaţie se folosesc exclusiv în vederea realizării scopurilor prevăzute la art.6 din prezentul statut.

                Art.18 Activitatea economico- financiară

                Activitatea economico-financiară a Asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat
de Adunarea Generală.

CAPITOLUL V

 

Organele de conducere, administrare

si control ale Asociaţiei

Art. 19 Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei

     (1)Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:

1. Adunarea Generală

2. Consiliul Director

3.       Cenzorul

(2)  Desemnarea componenţei  Consiliului  Director  şi  a  cenzorului  se  fac  prin hotărârea Adunării  Generale,  cu votul
majorităţii membrilor prezenţi.

Art.20 Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei alcătuit din totalitatea asociaţilor: membri fondatori,
membri aderenţi sau membri de onoare.

Adunarea  Generală  funcţionează  prin  reprezentanţi  împuterniciţi  în  acest  sens  prin  hotărâre  de  consiliu  local
comunal/orăşenesc/municipal şi judeţean

Prin votul  exprimat  de împuterniciţi  în  cadrul  adunării  generale  se  prezumă că aceştia  exprimă interesele  şi  voinţa
colectivităţii pe care o reprezintă.

Art. 21 Convocarea Adunării Generale

Convocarea Adunării Generale se face de către Preşedintele Consiliului Director, prin scrisoare recomandată cu cel puţin
10 zile înainte de ziua fixată, menţionându-se data, ora, locul şi ordinea de zi a întrunirii.

Adunarea Generală este prezidată de către Preşedintele Consiliului Director.

Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, la cererea Consiliului Director, sau ori de câte ori este 
nevoie, în adunare extraordinară.

Convocarea Adunării Generale în şedinţe ordinare sau extraordinare se face de către Consiliul Director.

Convocarea Adunării Generale în şedinţă extraordinară se poate face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea
unei treimi ( 1/3 ) din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei. 

Art.22  Şedinţele Adunării Generale

Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată.

La a doua convocare, Adunarea Generală se constituie, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Adunarea Generală, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin adoptă hotărâri. Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu



din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi la adunare, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a
statutului său, dizolvarea şi  lichidarea Asociaţiei,  pentru care sunt necesare voturile a jumătate plus unu din numărul
membrilor Asociaţiei.

Şedinţele  Adunării  Generale  sunt  conduse  de  preşedintele  Asociaţiei  sau  de  un  un  membru al  Consiliului  Director,
mandatat expres de către preşedinte.

Adunarea Generală legal constituită va alege un secretariat compus din doi membrii care vor întocmi procesul-verbal de
şedinţă şi vor consemna dezbaterile şi hotărârile într-un registru special.

Hotărârile  Adunării  Generale  a  Asociaţilor  sunt  semnate  de  Preşedintele  Consiliului  Director  şi  de  către  secretarul
Asociaţiei.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.

Art. 23  Atribuţiile Adunării Generale.

Adunarea generală îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. stabileşte şi aprobă strategia anuală de dezvoltare a infrastructurii şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

2.aprobă ordinea de zi a fiecărei şedinţe;

3.aprobă nivelul taxei de înscriere, a cotizaţiilor anuale ale membrilor şi a contribuţiilor pentru servicii speciale;

cotizaţiilor şi contribuţiilor;

4. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli  al Asociaţiei, bilanţul contabil,  contractarea sau garantarea de împrumuturi
interne sau externe, în condiţiile legii, pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;

5. aprobă structura organizatorică, numărul de personal şi Statutul Asociaţiei;

5. decide referitor la interesele majore ale Asociaţiei;

6. stabileşte competenţele responsabilului economic şi a celui tehnic ;

7. alege şi revocă, pe funcţii, membrii Consiliului Director şi are drept de control permanent asupra acestuia;

8. alege şi revocă cenzorul Asociaţiei;

9. modifică actul constitutiv şi statutul;

10. aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut;

Art. 24 Consiliul Director

Consiliul Director este compus din 11 membri, respectiv:

1.Preşedinte-care este şi Preşedintele Asociaţiei

2. Responsabil economic

3.Responsabil tehnic

4.Secretar (consilier juridic)

5.Membrii, în număr de7 (funcţionari  de la primăriile reprezentate în Asociaţie)

Consiliul Director al Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.

Abrogat.

Art. 25 Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii săi.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se procedează la o nouă convocare, în termen de cel mult 10 zile
de la data primei convocări.

La a doua convocare, Consiliul Director este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 26 Convocarea Consiliului Director.

Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi este convocat de preşedintele acestuia.

Consiliul Director adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În acest caz de balotaj,   votul preşedintelui



este decisiv.

Deciziile se semnează de preşedintele Asociaţiei şi  se contrasemnează de legalitate de către secretarul Asociaţiei.

Art.27  Atribuţiile Consiliului Director

Consiliul Director gestionează activitatea Asociaţiei, în conformitate cu scopurile pentru care acesta a fost constituită. 

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

1.       abrogat

2.       întocmeşte strategia anuală de dezvoltare a infrastructurii locale;

3.       elaborează proiectele programelor anuale de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

4.       pregăteşte adunările generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;

5.       efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunării Generale a
Asociaţiei şi îndeplinirea obiectivelor de activitate prevăzute în statutul Asociaţiei;

6.       angajează  cu  contract  de  muncă  sau  contract  de  prestări  servicii  personalul  necesar  îndeplinirii
obiectivelor; 

7.       selectează potrivit  regulilor  stabilite de Adunarea Generală,  în condiţiile  legii,  terţii  colaboratori  şi
persoanele juridice prestatoare de servicii;

8.       verifică realitatea vărsămintelor depuse de către membrii Asociaţiei şi ia hotărâri de punere în întârziere
a acestora sau de recuperare a daunelor pricinuite Asociaţiei de către membrii săi;

9.       întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul anual privind  activitatea desfăşurată de Asociaţie pe
perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

10.    ţine registrele Asociaţiei;

11.    elaborează proiecte de hotărâri în vederea supunerii acestora spre aprobare Adunării Generale;

12.    propune Adunării Generale primirea de noi membri în Asociaţie;

13.    acordă titlul de membru de onoare al Asociaţiei;

14.    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

15.     gestionează proiectele proprii cu finanţare internă sau externă;

16.     acordă sprijin  membrilor  Asociaţiei  în  accesarea de fonduri  interne şi  externe pentu întocmirea şi
implementarea proiectelor cu astfel de fonduri, pentru derularea procedurilor de achiziţie publică, etc.; 

17.    încheie  acte  juridice  scrise  în  numele  şi  pe  seama  Asociaţiei,  în  limitele  aprobate  de  Adunarea
Generală ;

18.    rezolvă actele curente ale Asociaţiei, inclusiv actele financiar-contabile;

19.    răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de preşedintele Asociaţiei. 

 

În situaţia în care preşdintele în funcţie al Asociţaiei nu îşi poate exercita, din motive obiective, un timp mai îndelungat
atribuţiile,  Consiliul  Director  alege  un  preşedinte  interimar  din  rândul  membrilor  săi  până  la  revenirea  pe  post  a
titularului. Preşedintele interimar va fi validat în această funcţie la prima şedintă a Adunării Generale a Asociaţilor.

Art.28  Preşedintele Consiliului Director

Preşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală şi are, în principal, următoarele atribuţii:

1.reprezintă Asociaţia şi poate da mandat de reprezentare membrilor Consiliului Director;

2. angajează Asociaţia în raporturi cu terţe persoane fizice şi juridice;

4.       răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de adunarea generală şi

prezintă rapoarte scrise Adunării Generale;



Art.29  Abrogat

Art. 30 Abrogat

 Art. 31 Cenzorul

                Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociaţiei. Cenzorul este desemnat de Adunarea Generală.

                Art. 32 Atribuţiile cenzorului

                Principalele atribuţii ale cenzorului sunt:

                1.verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

                2.întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

                3.cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

                4.îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;

CAPITOLUL VI

Drepturi şi obligaţii ale membrilor asociaţi

Art. 33 Drepturi ale membrilor asociaţi

Principalele drepturi ale asociaţilor sunt:

1. de a participa cu drept de vot în adunările generale;

2. de a beneficia de finanţările interne şi externe obţinute de Asociaţie, în condiţiile stabilite de finanţator şi de Adunarea
Generală a Asociaţiei;

3. de a convoca, în condiţiile prezentului statut, şedinţa organului

deliberativ;

5.       de a participa la toate acţiunile organizate de Asociaţie;

6.       de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor

statutare ale asociaţiei, mijloacele aflate în patrimoniul Asociaţiei;

7.       de a renunţa la calitatea de membru;

8.                   de a beneficia de servicii speciale prestate prin intermediul ADIL (audit public intern, control managerial
intern, securitate şi sănătate în muncă, etc.). 

Art.34 Drepturile membrilor de onoare ai Asociaţiei

1.       de a participa, fără drept de vot, la şedinţele Adunării Generale;

2.       de a participa la toate acţiunile organizate de Asociaţie;

3.       de a fi informaţi asupra tuturor acţiunilor organizate de Asociaţie;

4.       de a renunţa la calitatea de membru;

                Art.35 Obligaţii ale membrilor asociaţi

                Principalele obligaţii ale asociaţilor sunt:

                a. de a achita  suma stabilită pentru constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei ;

                b.  de a plăti  în termen contribuţia stabilită de Adunarea Generală, precum şi sumele necesare întocmirii  şi
promovării proiectelor comune;

                b1. de a achita cuantumul stabilit de Adunarea Generală a Asociaţilor pentru plata unor servicii speciale prestate
prin intermediul ADIL;

                c. de a participa, prin reprezentanţi delegaţi la adunările generale ale Asociaţiei;



                d. de a utiliza fondurile alocate din finanţări interne şi externe numai în scopul în care au fost destinate;

                e. după finalizarea şi recepţionarea lucrărilor să le înregistreze în patrimoniul propriu şi să întreţină lucrările
executate;

                f. să răspundă patrimonial faţă de asociaţi şi finanţatori pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate în realizarea
proiectelor;

                Art.36 Răspunderea membrilor asociaţiei

                În cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii prevăzute la articolul precedent, sau în actele elaborate
ulterior de către asociaţie, în baza prezentului statut, membrii Asociaţiei sunt răspunzători, sub toate formele pe cere le
îmbracă răspunderea, pentru daunele produse, sau pe care le-ar fi putut produce Asociaţiei prin faptele lor.

                Art.37 Încetarea calităţii de membru

                 Încetarea calităţii de membru are loc:

                1.la cerere;

                2.prin excludere definitivă, hotărâtă exclusiv de organul deliberativ, pentru fapte săvârşite împotriva intereselor
Asociaţiei;

                Art.38 Dizolvarea Asociaţiei

                Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:

1.       de drept;

2.       prin hotărâre judecătorească;

3.       prin hotărârea Adunării Generale;

În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise

către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept public sau privat cu scop identic sau 
asemănător, în conformitate cu dispoziţiile art. 60 din O.G. 26/2000.

Art.39  Lichidarea asociaţiei

Lichidarea Asociaţiei se face în condiţiile prevăzute la art.61-72 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

                Art.40 Dispoziţii finale şi tranzitorii

                Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii. Are cont în lei şi/sau valută. 

                Art.41

                În caz de litigii între membrii fondatori, acestea se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi
rezolvate de instanţa judecătorească competentă.

Prevederile prezentului statut se completează cu  dispoziţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii şi cu alte dispoziţii legale.

                 

                Prezentele  modificări ale Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale din judeţul Ialomiţa au
 fost adoptate cu majoritatea calificată, cerută de Statut, în Adunarea Generală, ce a avut loc în data de 14.02.2014 la
Centrul Cultural Slobozia, judeţul Ialomiţa.

                S-a redactat prezentul în 6 exemplare originale.

Data:14.02.2014

                 Preşedinte,                                                                Contrasemnează pentru legalitate

        GRIGORE MINEŢA                                                     Secretarul comunei Gheorghe Doja,

                                                                                                        PRAF MONICA
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