
JUDEȚUL BOTOȘANI 
COMUNA ROMÂNEȘTI 
 CONSILIUL LOCAL  
      

  H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea  STATULUI ȘI ACTULUI CONSTITUTIV, ale A.D.I.  ,, VALEA   COROGEI ,,revizuite 

conform Codului Administrativ 
Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din 23.03.2020; 

           Având în vedere  : 

       Referatul de aprobare a primarului comunei Românești, d-l Buzoianu Dumitru, înregistrat la 

nr.1018/19.02.2020 cu privire la revizuirea Actului constitutiv și a Statutului A.D.I.,,Valea Corogei 

,,dar și     Referatul de specialitate al secretarului general , cu nr.1020 din 19.02.2020, referitor la 

prevederile Codului Administrativ  ,de revizuire a actului  constitutiv dar și statutului  asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară;  

       Văzând prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociații  și fundații  , cu modificările și 

completările ulterioare; Prevederile Statului și ale Actului constitutiv   al  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară, ,,Valea Corogei,,   ; 

       Tinând cont de  prevederile art..129 alin.(1)și  art.605 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

     În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-

(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ;  
      

H O T Ă R Ă S T E : 

         Art.1.  Se  aprobă  STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,VALEA 

COROGEI,,  revizuit conform prevederilor Codului Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019; 

      Art.2.  Se aprobă ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

,,VALEA COROGEI,,  revizuit conform prevederilor Codului Administrativ , aprobat  prin 

O.U.G.nr.57/2019. 

      Art.3.   Pentru ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei  hotărâri  răspunde primarul prin 

aparatul de specialitate.         

                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
          Consilier,  Nelu NANIA                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    Secretar general, 
                                                                  Rusu Magdalina 

 
 
 
 

Românești / 23.03.2020 
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                                    Anexă  nr.1 la  Hotărârea nr.22/23.03.2020  

 
                                                       

STATUTUL 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Româneşti , Albeşti , Santa Mare ,,Valea Corogei” 
 

Asociaţii : 
       
1. Comuna Româneşti , prin Consiliul Local Româneşti , cu sediul în comuna 
Româneşti , judeţul Botoşani , cod 717340 , reprezentat de BUZOIANU DUMITRU , 
în calitate de Primar , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Româneşti nr. 25 din 31.07.2018 dar şi Rusu Magdalina , în calitate de secretar , 
domiciliat  în  judeţul Botoşani , comuna Călărași , sat Călărași , având  CI seria XT 
nr. 517595 , CNP  2681106076529, Cazacu Gheorghiu Ștefan, cu domiciliul în 
comuna Românești sat Românești, județul Botoșani ,având C.I. seria XT nr.479952 
reprezentant al comunei Româneşti, conform   aceleiași hotărâri de Consiliu local ; 
2. Comuna Albeşti , prin Consiliul Local Albeşti , cu sediul în comuna Albeşti , 
judeţul Botoşani , cod 717005 , reprezentat de AMARANDEI MIHAI , în calitate de 
Primar , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Albeşti nr. 8  
din 31.01.2014 dar şi Neamțu George-Daniel , în calitate de secretar , domiciliat în  
judeţul Botoşani , comuna Albeşti , sat Albeşti , având  CI seria XT nr. 296653, CNP 
1770213076533, și Vatavu Constantin  cu domiciliul în comuna Albești,județul 
Botoșani, cu C.I. seria XT nr.382224 reprezentant al comunei Albeşti conform 
aceleiași hotărâri de Consiliu local; 
  3. Comuna Santa Mare , prin Consiliul Local Santa Mare , cu sediul în comuna 
Santa Mare , judeţul Botoşani , cod 717345 , reprezentat de RELINSCHI VIOREL , în 
calitate de Primar , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Santa Mare nr.3 din 31.01.2014  dar şi Onofrei Elena , în calitate de secretar , 
domiciliat în  judeţul Botoşani , comuna Santa Mare , sat Santa Mare , având  CI 
seria XT nr. 378382 , CNP 2670513076531  și Onofrei Liviu reprezentanți al comunei 
Santa Mare, cu domiciliul în comuna Santa-Mare, județul Botoșani,legitimate cu C.I. 
seria XT nr.624831, CNP 1691030076521 conform   aceleiași  hotărâri  de  Consiliu 
local; 
 ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr.57 din 2019 privind Codul Adm,inistrativ al României , ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 , a Legii nr.51/2006  cu modificarile 
si completarile ulterioare privind  serviciile  comunitare de utilitati  publice, Legea 
cadru a descentralizării  nr.195/2006, Legea nr.273/2006 privind  finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.855/2008 pentru aprobarea 
Actului constitutiv –cadru și a Statutului-cadru ale  asociațiilor  de  dezvoltare 
intercomunitară  cu obiect  de  activitate   serviiile  de  utilități publice  în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Corogei” denumită în continuare 
,,Asociaţia” , în scopurile prevăzute la art. 7 din prezentul Statut. 
 
         CAPITOLUL I –DENUMIREA , SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 



         Art.1(1) Denumirea Asociaţiei este: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Valea Corogei”conform  dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.132718 din 
19.02.2014 , eliberată de Ministerul Justiţiei. 
        Art.2 Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii. 
        Art.3 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Corogei” denumită în 

continuare Asociaţie  este persoană juridică de drept privat , fără scop patrimonial . 
        Art.4(1) Sediul Asociaţiei este în satul Româneşti , comuna Româneşti , judeţul 

Botoşani , în clădirea Primăriei comunei Româneşti. 
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale.    
        Art.5 Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată , începând cu data 
înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
        Art.6(1) Patrimoniul Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în 
valoare de 5400 lei şi este alcătuit din aportul în numerar depus de membrii fondatori. 
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română 
în materie pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exlusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 
     
        CAPITOLUL II-SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 
        Art.7(1) Scopul Asociaţiei este dezvoltarea şi promovarea comunelor Albeşti , 
Româneşti şi Santa Mare , de a sprijini dezvoltarea economică , ştiinţifică , 
urbanistică , culturală , religioasă , sportivă , apărarea monumentelor naturale , 
protecţia mediului , a peisajului şi al folclorului specific celor trei comune , conform 
unui plan coerent şi viabil care să conducă la efectuarea , direct sau prin servicii 
contractate , de acţiuni de atragere a investitorilor privaţi  cu precădere a investiţiilor 
străine directe;  ulterior , gestionarea investiţiilor atrase se transferă de către 
asociaţie , de la caz la caz , către unităţile administrative teritoriale  membre. Crearea 
oportunităţilor de valorificare a produselor proprii , prin iniţierea şi realizarea unor 
activităţi şi programe în interes general comunitar precum şi în interesul asociaţilor 
nepatrimoniali. 
(2) Obiectivele Asociaţiei , în vederea realizării scopului ei sunt următoarele: 

-Elaborarea , derularea şi implementarea de programe şi proiecte cu finanţări publice 
şi/sau private nerambursabile , legate de scopul şi obiectivele Asociaţiei. 
 - Realizarea de investitii  specifice Măsurii 7- Servicii de bază și reînnoirea satelor în 
zonele rurale,  SubMăsura 7.2.,, Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii  
de bază la scară mică,,.  
-Organizarea şi realizarea de centre de informare , centre de resurse , baze de date , 
comisii , departamente şi comitete neguvernamentale specializate , toate concurând 
la atingerea scopului 
-Identificarea problemelor comune şi găsirea de soluţii unitare în ceea ce priveşte 
dezvoltarea durabilă a localităţilor din zonă. 
-Crearea de programe de dezvoltare comune în domeniul turismului, ecologiei și 
protecției mediului,serviciilor publice și al tuturor domeniilor în care se identifică 
interese comune; 
-Punerea în valoare a potențialului specific de dezvoltare prin acțiuni comune de 
promovare,identificare investitori,implementare de proiecte  concrete; 
-  Comunicarea și cooperarea cu autoritățile  administrației publice precum și cu alte 
instituții și organizații din țară și străinătate interesate în dezvoltarea  social-
economică și cultural. 
-Dezvoltarea de relații  de colaborare și parteneriate  cu organizații  din țară și 
străinătate. 



- Organizarea și desfășurarea de programe și activități  civice(reface 
infrastructura,campanii   de informare, dezbateri și sondaje de opinie pe probleme de 
interes public, întâlniri între cetățeni și reprezentanți ai autorităților: 
- Promovarea si susținerea proiectelor; 

-  MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL (COMUNALE ȘI SĂTEȘTI,) 
STRĂZI  TROTUARE  și PODURI ÎN COMUNELE   ROMÂNEȘTI, ALBEȘTI, și 
SANTA-MARE,JUDEȚUL BOTOȘANI ; 

- ÎNFIINȚARE RETEA DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE , PRECUM ȘI 
EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ  ÎN  COMUNELE   ROMÂNEȘTI,  ALBEȘTI și 
SANTA-MARE. 

- CONSTRUIRE  ȘI REABILITARE :   ȘCOLI  , CĂMINE CULTURALE ȘI DOTAREA  
ACESTORA  ÎN COMUNELE  ROMÂNEȘTI, ALBEȘTI și SANTA MARE, 
CONSTRUIREA DE SEDIU PRIMARIE IN  COMUNA SANTA MARE. 

- CONSTRUIRE  GRADINITE NOI ÎN LOCALITĂȚILE COMUNELOR 
ROMÂNEȘTI,ALBEȘTI SANTA MARE. 

- ÎNFIINȚAREA  DE UNITĂȚI MEDICO- SANITARE  ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN 
LOCALITĂȚILE ROMÂNEȘTI,ALBEȘTI și SANTA-MARE. 

- INFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNOR SERVICII  DE UTILITĂȚI  PUBLICE ÎN 
LOCALITĂȚILE ROMÂNEȘTI,ALBEȘTI și SANTA-MARE. 

- ACHIZITII UTILAJE INTRETINERE DRUMURI (AUTOBASCULANTA PLUS 
BULDOESCAVATOR). 

- EXTINDERE RETELEI  DE  ILUMINAT PUBLIC  ÎN LOCALITĂȚILE  COMUNELOR 
ROMÂNESTI, ALBEȘTI, SANTA MARE.  

- CONSTRUIRE   BAZĂ SPORTIVĂ, ÎN LOCALITĂȚILE  COMUNELOR ROMÂNEȘTI, 
ALBEȘTI, SANTA-MARE. 

- Colectarea de fonduri destinate bunei desfășurări a activității asociației realizarea 
scopului acesteia: 
- Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Asociației; 
- Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, intrastructurile, utilitățile și 
serviciile publice; 
- Finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun; 
- Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei; 
- Desfășurarea oricăror alte activități care nu sunt interzise de lege si care concura la 
bunul mers al activității Asociației si la realizarea scopului acesteia; 
(3) Schimbarea scopului Asociație se face numai de către Adunarea generală, cu 
întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor. 
Capitolul II - RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI 
  Art. 8 (1)  Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, 
necesare acoperirii  cheltuielilor de organizare si funcționare si desfășurării  
activităților proprii, donații, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități 
economice directe,resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, 
resurse obținute din fonduri de finanțare private si publice, finanțări din fonduri si 
programe europene, cotizații,taxe de înscriere a noilor membri,precum si alte venituri 
prevăzute de lege. 
Capitolul III- MEMBRII 
    Art.9. Pot deveni membri ai Asociației, unitățile administrativ teritoriale, prin 
reprezentanții legali ale acestora, care își  asuma principiile Asociației si doresc să 
slujească scopurile pentru care a fost înființată Asociația, cu respectarea prevederilor 
statului și a hotărârilor emanate de la organele de conducere. 
  Art.10. Solicitarea de admitere în Asociație se depun in scris la sediul acesteia, 
Consiliul Director se va pronunța în legătura cu aceasta in termen de 15 zile de la 
data depunerii. 



  Art.11. Membrii Asociației se împart in ; 

a) membrii  fondatori - sunt comunele prin reprezentanții lor legali, care au aderat la 
statut, la data înființării Asociației. Membrii fondatori sunt membri cu drepturi depline 
si au drept de vot deliberativ. 
b)membri cotizanți - sunt comune,prin reprezentanții lor legali,care au aderat la 
Asociație după momentul înființării acesteia si care beneficiază de drepturile si sunt 
ținuți de obligațiile prevăzute în prezentul statut. Membrii cotizanți sunt membri cu 
drepturi depline, cu drept de vot deliberativ. 
  Art.12. Membrii Asociației au următoarele   drepturi; 

1) să aleagă si sa fie  aleși în organele de conducere ale Asociației. Membrii  
cotizanți pot fi aleși in organele de conducere după încheierea unui stagiu de 
minimum 1 an de la data la care au fost declarați membri. 
2) să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a Membrilor. 
3) să-si exprime punctul de vedere cu privire la masurile ce urmează a fi luate si 
documentele supuse dezbaterii. 
4) să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării  Generale. 
5) să-si exprime voința prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii. 
6) să aibă acces la toate informațiile ce privesc activitatea Asociației. 
7) să participe la toate acțiunile organizate de Asociație; 
8) să atace în justiție hotărârile Adunării Generale care încalcă prevederile legale sau 
ale prezentului statut. 
9) să propună și alte activități pentru interesul Asociației și al membrilor acesteia , să 
beneficieze de anumite servicii gratuite, în condițiile achitării integrale a  cotizației. 
   Art.13 (1) Membrii  Asociației  au următoarele  obligații: 

a) să respecte prevederile statutului și hotărârile Adunarii Generale: 
b) să participe la lucrările Adunării Generale: 
c) să informeze Asociatia asupra tuturor problemelor de importanta deosebita din 
cadrul domeniului de activitate. 
d) să nu facă  declarații publice care contravin hotărârilor Asociației sau care aduc 
atingere intereselor generale ale acestora; 
e) să nu aducă prejudicii  de ordin moral si material Asociatiei. 
f) să nu trateze în mod necorespunzător intelegerile, conventiile legate de scopul 
Asociatiei: 
   (2) Pentru a deveni membru cu drepturi depline, membrii cotizanti au obligatia sa 
achite o taxa de inscriere in Asociatie ce va fi stabilita prin hotărarea Adunarii 
Generale. 
    Art.14 . Membrii  Asociatiei pierd aceasta calitate in urmatoarele cazuri. 
a) renuntarea benevola sau retragerea calitatii de membru.Renuntarea benevola 
este permisa doar la sfarsitul anului calendaristic si trebuie precedata de o scrisoare 
catre Presedintele Asociatiei adoptate de Adunarea Generala  si Consiliul Director. 
    Art.15. Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobarea  
Adunarii  Generale obtinuta la cel putin 6 luni de la excludere. 
   Art.16. Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra 

patrimoniului Asociatiei ai ramanand obligati sa achite cotizatiile pe tot timpul cat au 
fost asociati. 
   Art.17. Retragerea benevola sau excluderea din Asociatie este aprobata de 
Adunarea Generala, in baza propunerii facuta de catre un membru al Consiliului 
Director. 
Capitolul IV - CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI 



   Art.18.Organele  de conducere  ale Asociației sunt : 

I. Adunarea Generala a Membrilor 
II. Consiliul Director 
III.Președintele 
IV. Vicepresedintele 
V. Secretarul General 
VI. Cenzorul 
Sectiunea 1  Adunarea Generala a membrilor 
   Art.19. Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei si se compune 

din primarii, viceprimarii si secretarii  unitatilor administrativ-teritoriale membre 
precum și persoanele  desemnate de fiecare Consiliu local.Neplata cotizatiei stabilite 
duce la pierderea exercitarii dreptului la vot. 
  Art.20.Adunarea Generala a membrilor se intruneste in sesiune ordinara o data pe 

an, sau ori de cate ori este necesar, in sesiune extraordinara. 
  Art.21.(1)  Convocarea Adunarii Generale a membrilor, in sesiune ordinara si 

extraordinara, se face  de catre presedinte sau la cererea a cel putin o treime din 
numarul membrilor care compun Adunarea Generala sau a  cel putin 2/3 din numarul 
membrilor Consiliului Director, cu cel putin 5(cinci) zile inainte de data intrunirii. 
Convocarea se face prin notificare transmisa prin e-mail, fax sau posta 
       (2) Convocare se face de catre Presedinte, sau inlocuitorul acestuia prin grija 
Secretarului General. 
      (3) In hotărârea de convocare a Adunarii Generale se comunica data, locul și ora 
desfașurării,precum si ordinea de zi, cu precizarea problemelor care vor face obiectul 
dezbaterilor. 
   Art.22. (1) Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin 

jumătate plus unu din numărul total al membrilor. 
       (2) Dacă la prima convocare  nu se întrunește numărul statutar de membri,  se 
va face  noua convocare pentru o data ce se va situa intre a 7-a și a 15-a zi de la 
data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generala se va considera legal 
constituită cu orice număr de membri prezenți. 
       (3) Membrii pot participa la Adunarea Generala fie prin prezența personală, fie 
prin intermediul telefonului sau audio/videoconferintei. 
      Art.23.  Hotărârile Adunării Generale luate cu respectarea legii sau a statutului 

sunt obligatorii pentru toți membrii  Asociației, chiar daca nu au luat parte  la Adunare 
sau au votat împotrivă. 
     Art 24. (1) Adunarea Generala a membrilor este condusă de un președinte de 
ședință care poate fi președintele,  vicepreședintele, sau in lipsa acestora, oricare alt 
membru al Consiliului Director. 
(2) Hotărârile Adunării Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul a cel 
puțin jumătate plus unu din numărul celor prezenți, cu excepția celor care prevăd 
modificări ale Statutului, divizarea, fuziunea și dizolvarea pentru care se cere o 
majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor Asociației. 
(3) Reprezentanții unităților administrativ teritoriale care într-o anumită problemă  
supusă hotărârii Adunării generale este interesat personal sau prin soț/soție, 
ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la al 
patrulea inclusiv , nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. Reprezentanții 
unităților administrativ teritoriale care încalcă aceste dispoziții, este răspunzător de 
daunele cauzate, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 
(4) Asociații pot stabili, cu respectarea  condițiilor  de qvorum și majoritate statutare 
ca pentru anumite probleme, hotărârile să fie adoptate prin vot secret. 



(5) Lucrările adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal care va fi 
semnat de către Președintele Asociației  sau de către înlocuitorul  acestuia. 
(6) Hotărârile Adunării  Generale contrare legii , Actului constitutiv sau dispozițiilor 
cuprinse în Statut pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au 
luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se 
însereze aceasta în procesul-verbal de ședință  , în termen de 15 zile de la data când 
au luat la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința,după 
caz. 
(7) Cererea de anulare se soluționează în Camera de Consiliu de către   Judecătoria 
în circumscripția căreia Asociația își are sediul. Hotărârea instanței  este supusă 
numai recursului.  
                 Art.25. Adunarea Generală are următoarele  atribuții: 

a) Dezbate și aprobă raportul de activitate al Consiliului Director al Asociației și 
bugetul de venituri și cheltuieli; 

b) Aprobă strategia, obiectivele generale și programul de investiții ale Asociației 
pe perioada până la următoarea  sesiune a Adunării Generale sau pe 
perioade mai lungi. 

c) Alege și revocă membrii Consiliului Director; 
d) Decide asupra prestațiilor,cotizațiilor și taxelor de înscriere la care vor fi supuși 

asociații; 
e) Hotărăște cu privire la modificarea patrimoniului; 
f) Hotărăște cu privire la  fuziunea, divizare, dizolvarea și lichidarea  Asociației; 
g) Aprobă însemnele  și sigiliile Asociației; 
h) Aprobă sau modifică bilantul contabil și contul de profit și  pierderi,după 

analizarea rapoartelor Consiliului Director și al Comisiei de cenzori; 
i) Descarcă de gestiune Consiliul Director; 
j) Stabilește nivelul indemnizațiilor membrilor Consiliului  Director și a cenzorilor 

lor; 
k) Stabilește nivelul salariilor pentru personalul angajat al Asociației; 
l) Hotărăște cu privire la schimbarea sediului  Asociației 
m) Alege și revocă  cenzorul. 

Secțiunea II  - Consiliul Director 
     Art.26.(1) în intervalul dintre Adunările Generale, conducerea activității  Asociației  

este  asigurată de către Consiliul Director ca organ colectiv de  administrare. 
       (2) Activitatea  Consiliului Director este coordonată de Președintele Asociației 
care este în același timp și Președintele Consiliului  Director. 
       (3) Consiliul Director este responsabil pentru administrarea generală a 
Asociației,realizarea scopului și obiectului de activitate al acesteia; 
       (4) Consiliul Director are următoarele  atribuții: 
    a) asigură conducerea Asociației în intervalul dintre Adunările Generale,urmărește 
ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale; 
    b) administrează și gestionează patrimoniul Asociației și ia decizii în vederea 
gospodăririi  fondurilor; 
    c) încheie  acte juridice, în numele și pe seama  Asociației; 
    d) asigură realizarea drepturilor și urmărește respectarea obligațiilor de către 
membrii asociați; 
e) analizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli,  bilanțul financiar-contabil. 
f) supune anual  aprobării  Adunării generale în cel mult 3 (trei) luni de la data  
încheierii exercițiului economic-financiar, raportul cu privire la activitatea  Asociației, 



bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent,precum și proiectul de 
program și proiectul de buget al Asociației pe anul următor; 
g) aprobă organigrama și strategia de personal ale Asociației; 
h) elaborează și aprobă regulamente interne de organizare și funcționare. 
i) decide primirea și excluderea de membri, cu acordul președintelui; 
j) desemnează și revocă  șefii  de filiale și sucursale,cu acordul președintelui; 
k) îndeplinește oricare alte atribuții prevăzute în lege sau în statut. 
    Art.27(1) Consiliul Director are în componența sa inițială 3(trei) membri cu 
următoarele funcții: un președinte, un vicepreședinte  și un secretar  general. 
    (2)- Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat de către Adunarea 
generală. Consiliul Director nu poate avea în componența  sa mai puțin de trei 
membri și mai  mult de unsprezece  membri. 
    (3) Desemnarea membrilor primului Consiliu Director se face de către Adunarea 
Generală,pentru o perioadă de  2 ani de la data înființării  acesteia. 
    (4) La expirarea mandatului Consiliul Director,Adunarea Generală va desemna un 
alt Consiliu. Membrii Consiliului Director au posibilitatea de a rămâne în funcție 
pentru un nou mandat,dacă  Adunarea Generală își dă acordul. 
   (5) Începând cu al doilea mandat membrii Consiliului Director vor fi numiți pentru o 
perioadă care va fi stabilită de Adunarea Generală. 
(6) În cazuri motivate un membru al Consiliului Director  poate renunța la mandat 
înainte de expirarea perioadei mandatului; 
(7) În cazuri motivate un membru al Consiliului Director poate fi revocat din funcție  
de către  Adunarea Generală înainte de expirarea  mandatului; 
(8)În caz de descompletare, funcțiile rămase libere se completează prin numirea de 
către Adunarea Generală a unui nou membru, cu întrunirea votului a majorității 
simple din numărul membrilor. 
(9) Completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 60 de zile de la 
descompletare. 
 
    Art.28.(1) Consiliul Director se întrunește în ședințe semestriale sau ori de câte ori 
nevoile Asociației o impun,prin prezența personală, fie prin intermediul telefonului sau 
audio/video conferinței. 
    (2) Convocarea Consiliului Director se face de către președinte,iar în lipsa acestuia 
de înlocuitorul său, cu cel puțin 5(cinci) zile înainte de data fixată. Convocarea se 
face prin notificare transmisă prin e-mail, fax sau prin poștă, fiecărui membru al 
Consiliului Director. 
    (3) Ședințele Consiliului Director  sunt statutare în prezenta a cel puțin jumătate 
plus unu din membri. 
   (4) Consiliul Director adoptă hotărâri  prin vot deschis. Hotărârile Consiliului 
Director se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi prezenți, iar dacă numărul 
celor care votează pentru, este egal cu cel al  celor care votează 
împotrivă,președintele are puterea de a decide. 
(5)La ședințele Consiliului Director pot participa, fără drept de vot,membrii Asociației, 
cenzorul și alte persoane stabilite de Președintele Consiliului Director. 
    Art.29. Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procesele-
verbale încheiate cu  ocazia fiecărei ședințe. 
      Art.30. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții 
executive inclusiv persoane care sunt străine de Asociație pentru a încheia acte 
juridice în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau 
în statut.          



     Art.31. Membrii Consiliului Director  care într-o anumită problemă, supusă 

hotărârii sale, sau interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții 
săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor 
putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar vor răspunde pentru daunele 
cauzate Asociației dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 
     Art.32. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, pierde această 
calitate,cel care ocupă o funcție de  conducere în cadrul unei instituții, dacă Asociația 
sprijină activitatea acelei instituții  publice. 
     Art.33. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau Statutului Asociației pot fi 

atacate de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat 
împotrivă și a cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de ședință. 
   Secțiunea III – Președintele asociației 
    Art.34.(1)  Președintele Consiliului Director este și Președintele Asociației  - d-na 

Rusu Magdalina. 
(2) Președintele  Asociației are următoarele atribuții: 
a) asigură conducerea operativă a Asociației între ședințele Consiliului Director; 
b) urmărește și sprijină realizarea programului anual al Asociației și a bugetului de 
venituri și cheltuieli ; 
c) are votul decisiv  în cazul în care voturile pro și contra ale Consiliului Director sunt 
egale; 
d)întocmește Organigrama personalului executiv ,pe care o supune aprobării  
Consiliului Director; 
e) primește, analizează și rezolvă reclamațiile cu privire la prestațiile salariaților din 
serviciile funcționale ale Asociației; 
f) angajează și concediază personalul executiv al Asociației; 
g) autorizează plăți pentru Asociație; 
h) reprezintă Asociația în materie juridică sau extrajuridică, semnează în numele 
Asociației orice contract și va urmări ca Asociația să-și îndeplinească obligațiile 
asumate; 
i) delegă atribuții membrilor Consiliului Director și personalului executiv; 
j) conduce lucrările Adunării Generale și ale Consiliului Director; 
(3) în situația în care Președintele absentează sau se află în imposibilitatea de a-și 
exercita atribuțiile, acesta este înlocuit de către un vicepreședinte stabilit prin votul 
membrilor Consiliului Director;ț 
(4) Președintele Asociației,sau după caz,membrii Consiliului Director delegați de 
către acesta, angajează Asociația în raporturile cu persoanele fizice și juridice 
române sau străine și are competența să aprobe, cu respectarea ordinii  de drept și a 
prevederilor prezentului statut, măsurile necesare pentru conducerea operativă a 
activității Asociației. Totodată poate da împuternicire unor terțe persoane pe perioade 
limitate cu aprobarea Consiliului Director. 
 
     Secțiunea IV.-  Vicepreședinții Asociației 
  Art.35. Vicepreședinții Asociației sunt și vicepreședinți ai Consiliului Director.Ei sunt 
aleși de Adunarea Generală și îndeplinesc ,temporar sau permanent,o parte din 
atribuțiile Președintelui, îndeplinesc sarcinile fixate de Președinte și de Consiliul 
Director.Sunt înlocuitorii de drept ai Președintelui în cazul în care acesta lipsește sau 
se află în incapacitatea  de a-și exercita atribuțiile  - D-na Onofrei Elena. 
 
     Secțiunea V – Secretarul General 



   Art.36. Activitatea de previzionare,organizare,analiza și conducerea operativă a 

activității Asociației și a executivului va fi asigurată de către Secretarul General, în 
limitele competențelor delegate de Președinte – d-nul Neamțu George-Daniel. 
   Art.37. Secretarul General al Asociației răspunde de activitatea sa în fața 
Președintelui și a Consiliului Director și are următoarele atribuții: 

a)  Coordonează activitățile curente ale Asociației, efectuează toate operațiunile 
cerute pentru aducerea la îndeplinire a scopului și obiectivelor Asociației, în 
limita competențelor acordate  de către  Președinte. 

b) este membru al Consiliului Director , cu drept de vot deliberativ și duce la 
îndeplinire 

 hotărârile Consiliului Director și ale Adunării  Generale.  
      c) angajează personalul din executivul Asociației,respectând organigrama și 
numărul de posturi aprobat de Președinte și Consiliul Director,stabilește îndatoririle și 
responsabilitățile personalului; 
      d) răspunde în fața Consiliului Director  de activitățile desfășurate, de deciziile 
luate de gestionarea mijloacelor financiare și materiale ale Asociației, are drept de 
semnătură  în operațiunile financiare; 
     e) stabilește îndatoririle și  responsabilitățile personalului operativ pe 
departamente cu acordul Președintelui. 
f) întocmește proiectul Planului anual  de  activități, organizează acțiuni concrete 
pentru realizarea  scopului și obiectivelor  asociației. 
g) propune proiectele organigramei și structurii  de personal ale Asociației; 
h) îndeplinește alte sarcini stabilite de Adunarea Generală,Consiliul Director și 
Președinte; 
i) exercită funcția de reprezentare a asociației în limitele competențelor  delegate; 
j)ține și arhivează,în condițiile prevăzute de lege, registrele asociației. 
 
    Art.38.  Secretarul General conduce afacerile curente ale Asociației sun 
îndrumarea  Președintelui. Atribuțiile detaliate ale Consiliului 
Director,Președintele,Vicepreședintele și a Secretarului General sunt stabilite prin 
Regulamentul  de organizare și Funcționare( R.O.F). 
 
Secțiunea VI- Cenzorul 
     Art.39. Controlul financiar intern al Asociației  este asigurat de un cenzor – d-nul  
Achiței Mihai. 
                   Atribuțiile  cenzorului sunt următoarele: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației ; 
b) întocmește referate și le prezintă Adunărilor Generale; 
c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; 
d) îndeplinește alte atribuții stabilite de Adunarea generală. 

Prevederile prezentului statut referitoare la activitatea cenzorului se completează cu 
dispozițiile legale în materie. 
 
Capitolul IV. VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI 
     Art.40 .Venituri Asociației provin din: 

a) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții 
legale; 

b) venituri realizate din activități economice directe; 
c) donații,sponsorizări sau legate; 
d) resursele obținute de la bugetul de stat/sau de la bugetele locale; 



e) resurse obținute din fonduri de finanțare private și publice; 
f) finanțări din fonduri și programe europene; 
g) cotizații și taxe de înscriere ale membrilor; 
h) alte venituri prevăzute de lege. 

    Art.41.(1) Principalele cheltuieli ale Asociației sunt: 

a) procurări de echipamente necesare pentru derularea  activității; 
b) procurări de rechizite,imprimate de birou și consumabile; 
c) chirii,dobânzi,taxe,impozite,comisioane bancare; 
d) apa,canal; 
e) energie electrică și termică; 
f) alte cheltuieli: 

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și 
se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director. 
(3) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații și alte asemenea din 
disponibilitățile existente. 
Art.42. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la 
data de 31 decembrie  ale fiecărui an. 
Cap.V.- DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA 
  Art.43.Asociația se va dizolva: 

I.  De drept prin: 
a) Împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 
b) Realizarea sau ,după caz,imposibilitatea realizării scopului pentru care 

a fost  constituită. 
 
II.   Prin hotărâre judecătorească,la cererea oricărei persoane interesate, atunci 
când: 
a) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicita sau contrara ordinii publice 
b)realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice 
c) urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit: 
d) a devenit insolvabila: 
e)nu mai obține autorizațiile prealabile necesare potrivit legii. 
III.    In situația imposibilității constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul 
Asociației,daca aceasta situație durează mai mult de un an de la data la care,potrivit 
statutului,Consiliului Director trebuia constituit. 
IV.  În alte situații prevăzute de lege. 
      Art.44.(1) In cazul dizolvării Asociației,lichidatorii se numesc de instanța 
judecătorească 
(2) Odată cu numirea lichidatorilor,mandatul Consiliului Director încetează. 
(3) Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul si încheie un bilanț care sa 
constate situația exacta a activului si pasivului. 
(4) Ei sunt obligați sa primească si să păstreze registrele si orice acte ale Asociatiei 
si sa tina un registru cu toate operațiunile lichidării,in ordinea datei acestora. 
(5) Lichidatorii isi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 
     Art.45.(1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice in curs, de a 

incasa creanțele,de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a 
transforma si restul activului in bani procedând la vânzarea prin licitație publică a 
bunurilor mobile si imobile. 
          (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare 
finalizării celor aflate in curs de derulare. 



      Art.46(1) In cazul dizolvării Asociației, bunurile ramase in urma lichidării nu se pot 

transmite către persoane fizice. 
        (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept public cu scop identic sau asemănător, prin vânzare sau donație, conform 
prevederilor articolului 60 din Ordonanța Guvernului nr.261/2000 cu privire la asociații 
și fundașii, aprobata prin Legea nr.246/2005. 
       (3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să 
transmită in condițiile aliniatului(2), ele se atribuie de instanța competenta unei 
persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 
       (4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-
preluare,daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara. 
     Art.47. Lichidatorii încheie operațiunile si remit celor in drept contul gestiunii 
numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației. 
    Art.48. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca in termen de doua 
luni să depună  bilanțul, registrul jurnal si un memorandum, să declare operațiunile 
de lichidare la Registrul fundațiilor și Asociațiilor,al judecătoriei în a cărei 
circumscripție teritoriala își are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile 
de publicare si radiere din acest registru. 
    Art.49. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se 

înregistrează nici o contestație, bilanțul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, 
cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la 
lichidare, împreună cu toate actele si registrele Asociației și ale lichidării, după 
aceasta fiind considerați descărcați. 
      Art.50.(1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul 
Asociațiilor. 
(2) Radierea se fac in baza actului constatator eliberat lichidatorilor,prin care se 
atesta descărcarea acestora de obligațiile asumate. 
  Capitolul VI. - DISPOZITIILE FINALE 
       Art.51. In situația recunoașterii utilității publice a Asociației, se vor aplica 

stipulațiile prevăzute de lege. 
       Art.52. Asociația are stampila și însemne proprii. 
       Art.53.(1) Orice prevedere din Statut contrara dispozițiilor legale este nula de 
drept. 
     (2) Prevederile prezentului Statut intra in vigoare din momentul semnării lui de 
către membrii fondatori 
     (3) Prezentul Statut poate fi modificat si completat de către Adunarea Generala cu 
o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor. 
    (4) Asociația constituită în baza prezentului Statut va fi înregistrată, potrivit legii, în 
registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție 
teritorială își are sediul. 
   (5) Prezentul statut se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații aprobata prin Legea nr.246/2005,cu 
modificările și completările ulterioare. 
         Prezentul Statut  va fi autentificat de un  Biroul Individual Notarial . 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Nelu NANIA                                                                   Secretar general, 
                                                                                       Rusu Magdalina 
 
               



Anexa nr.2 la  Hotărârea nr.22/23.03.2020 

 

ACT  CONSTITUTIV 

AL ASOCIATIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

,, VALEA  COROGEI  ,, 

Asociații: 

1. Comuna Românești , prin Consiliul local Românești, cu sediul în comuna Românești 

, județul Botoșani, cod 717340 , reprezentat de D-l BUZOIANU DUMITRU , în calitate 

de Primar , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului local  

Românești nr. 25   din 31.07.2018 și de : d-na Rusu Magdalina, secretar   al comunei  

Românești ,județul Botoșani și domnul Cazacu-Gheorghiu Ștefan ,  consilier al 

Primarului comunei Românești. 

2. Comuna Albești,prin Consiliul Local Albești, cu sediul în comuna Albești,județul 

Botoșani,cod 717005 reprezentat  de  D-l  AMARANDEI MIHAI în calitate de 

Primar,legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Albești nr.8 

din 31.01.2014 și de Neamțu George Daniel, secretar al comunei Albești,județul 

Botoșani și Vatavu Constantin consilier  din cadrul Primăriei comunei Albești; 

3. Comuna Santa-Mare, prin Consiliul Local Santa-Mare, cu sediul în comuna Santa-

Mare , județul Botoșani, cod 717345,reprezentat de D-l  RELINSCHI VIOREL,în 

calitate de Primar , legal împuternicit în acest  scop prin Hotărârea Consiliului local 

Santa-Mare nr. 3 din 31.01.2014 și de d-na Onofrei Elena, secretar al comunei  

Santa-Mare și  Onofrei Liviu , consilier , din cadrul  Primăriei  Santa-Mare. 

În conformitate  cu prevederile O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României 

,precum și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la Asociații și fundații , aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 246 /2005, hotărâm și ne dăm acordul scris , 

prin semnarea adeziunilor, la constituirea  unei Asociații astfel: 

I. DENUMIREA 

Art.1. (1)  Asociația va fi denumită  Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară 

Românești, Albești, Santa-Mare ,,  Valea Corogei,, și este persoană  juridică de drept 

privat , fără scop patrimonial conform dovezii  de  disponibilități ale  denumirii   nr.  

132718 din 19.02.2014 eliberată de Ministerul Justiției. 

II. SEDIUL 

Art.2. (1)  Sediul Asociației  este în România ,județul Botoșani, comuna Românești, sat 

Românești,Primăria comunei   Românești , biroul   nr.2 

III.  DURATA. 



 Art.3.  Asociația este constituită pe o durată  nedeterminată, începând cu data înscrierii 

sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

IV. SCOPUL   ASOCIAȚIEI 

        Art. 4. Prin semnarea prezentului   act  constitutiv,   Asociații își exprimă voința  de a se 

asocia în cadrul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Românești ,Albești , Santa-Mare  

,,Valea Corogei,, constituită  în scopul realizării în comun a unor proiecte   de investiții  

publice de interes zonal sau regional pentru dezvoltarea și promovarea comunelor 

Românești ,Albești , Santa-Mare  , de a sprijini  dezvoltarea  economică, științifică, 

urbanistică, culturală, religioasă, sportivă,  apărarea  monumentelor  naturale, protecția 

mediului, a peisajului și a folclorului specifice  celor trei comune, conform unui plan coerent și 

viabil,care să conducă la efectuarea, direct sau prin servicii contractate de acțiuni, de 

atragere de fonduri  nerambursabile. În toate  activitățile  sale  Asociația  urmărește 

interesele locuitorilor din cele trei comune și funcționează pe bază de principii  ecologice. 

Obiectivele pe care și  le propune în vederea realizării  acestui scop sunt prevăzute în 

Statutul Asociației. 

V. PATRIMONIUL INIȚIAL 

Art.5. (1) Patrimoniul  Asociației este format dintr-un activ patrimonial inițial în valoare 

de   5400 lei  și este  alcătuit din aportul în numerar depus în mod egal respectiv 1.800 

lei  de membrii  fondatori. Întreg patrimoniu va  fi evidențiat și păstrat în conformitate  cu 

legislația română în materie, pe numele   Asociației și va fi folosit exclusiv pentru 

realizarea obiectivelor ei. 

(2)   Cotizația  anuală a membrilor  Asociației   este de 500 lei. 

VI. ORGANELE  DE  CONDUCERE ,ADMINISTRARE  ȘI CONTROL 

 

Conducerea  Asociației 

Asociația își desfășoară activitatea prin organele sale de lucru: Adunarea Generală și 

Consiliul Director. 

      Art.6. (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației și se compune din 

primarii, viceprimarii , secretarii unităților administrativ-teritoriale membre precum și 

persoanele  desemnate de către fiecare  Consiliu local.  

                       Administrarea  Asociației 

      Art.7. (1) Consiliul Director   este  organul executiv de conducere  al Asociației , format 

din președintele  Asociației și încă 2(doi) membri numiți de adunarea  generală,pe o perioadă 

de 2(doi)ani. Componența  Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în 

cadrul acestui organ a tuturor  membrilor Asociației,utilizând principiul reprezentării  prin 

rotație. 

         (2) Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director: 

                               Rusu Magdalina , Președinte 



                               Onofrei Elena  , Vicepreședinte 

                                Neamțu George-Daniel  , secretar 

        Art.8. (1) Controlul Financiar intern al Asociației  este asigurat  de un cenzor numit de 

Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 (doi) ani cu posibilitatea prelungirii. 

      Funcția de cenzor al Asociației  va fi îndeplinită  de  domnul Achiței Mihai,membru 

CECCAR,cu domiciliul în municipiul  Botoșani,Calea  Națională nr.70 sc.B, et.1 , ap.1  , 

județul Botoșani. 

VII. Dispoziții  finale 

     Art.9.(1) Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității  juridice  se 

împuternicește d-na Rusu Magdalina ,  domiciliată în comuna Călărași, județul Botoșani, 

legitimată ci C.I. seria XT nr.517595 ,CNP. 2681106076529,reprezentant  al comunei 

Românești. 

    (2) Modificarea Actului constitutiv al Asociației  se face prin hotărârea Adunării  Generale. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,  Nelu  NANIA                                             Secretar general, 

                                                                                    Magdalina Rusu    

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 


