ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
Consiliul Local al Comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.9/2017

Modelul ACTULUI CONSTITUTIV
al Asociației de dezvoltare intercomunitară "G7-ENERGIA”
I. Asociații:
1. Comuna Joseni persoană juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL ……………, cu
sediul în………, județul Harghita str. ……nr. …reprezentat prin primarul ……….. în temeiul
Hotărârii nr. …./2016 a Consiliului ……. cu domiciliul în …….., județul Harghita, Str…….. , nr. ... ,
C.I.: seria HR nr. …….., eliberat la data de ………., de către SPCLEP ……….. CNP:
…………………..
2. Comuna Ditrău persoană juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL ……………, cu
sediul în………, județul Harghita str. ……nr. …reprezentat prin primarul ……….. în temeiul
Hotărârii nr. …./2016 a Consiliului ……. cu domiciliul în …….., județul Harghita, Str…….. , nr. ... ,
C.I.: seria HR nr. …….., eliberat la data de ………., de către SPCLEP ……….. CNP:
…………………..
3. Comuna Lăzarea persoană juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL ……………, cu
sediul în………, județul Harghita str. ……nr. …reprezentat prin primarul ……….. în temeiul
Hotărârii nr. …./2016 a Consiliului ……. cu domiciliul în …….., județul Harghita, Str…….. , nr. ... ,
C.I.: seria HR nr. …….., eliberat la data de ………., de către SPCLEP ……….. CNP:
…………………..
4. Comuna Ciumani persoană juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL ……………, cu
sediul în………, județul Harghita str. ……nr. …reprezentat prin primarul ……….. în temeiul
Hotărârii nr. …./2016 a Consiliului ……. cu domiciliul în …….., județul Harghita, Str…….. , nr. ... ,
C.I.: seria HR nr. …….., eliberat la data de ………., de către SPCLEP ……….. CNP:
…………………..
5. Comuna Suseni persoană juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL ……………, cu
sediul în………, județul Harghita str. ……nr. …reprezentat prin primarul ……….. în temeiul
Hotărârii nr. …./2016 a Consiliului ……. cu domiciliul în …….., județul Harghita, Str…….. , nr. ... ,
C.I.: seria HR nr. …….., eliberat la data de ………., de către SPCLEP ……….. CNP:
…………………..
6. Orașul Borsec persoană juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL ……………, cu
sediul în………, județul Harghita str. ……nr. …reprezentat prin primarul ……….. în temeiul
Hotărârii nr. …./2016 a Consiliului ……. cu domiciliul în …….., județul Harghita, Str…….. , nr. ... ,
C.I.: seria HR nr. …….., eliberat la data de ………., de către SPCLEP ……….. CNP:
…………………..
7. Municipiul Gheorgheni persoană juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL
……………, cu sediul în………, județul Harghita str. ……nr. …reprezentat prin primarul ………..
în temeiul Hotărârii nr. …./2016 a Consiliului ……. cu domiciliul în …….., județul Harghita,
Str…….. , nr. ... , C.I.: seria HR nr. …….., eliberat la data de ………., de către SPCLEP ………..
CNP: …………………..
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denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare
intercomunitară „G7-ENERGIA” (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice
nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii finanțelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ȘI SCOPUL ASOCIAȚIEI
Art. 1. - Denumirea asociației
Denumirea asociației este « G7-ENERGIA », conform dovezii nr. _____ din __________, eliberată
de Ministrul Justiției, privind disponibilitatea denumirii Asociației.
Art. 2. - Sediul asociației
(1) Sediul asociației este în România, Joseni, piața Istvan pap, nr. 666, jud. Harghita, cod 537130
(2) Denumirea și sediul asociației va putea fi modificat în baza unei Hotărâri a Adunării Generale.
Art. 3. – Durata asociației
Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul
asociațiilor și fundațiilor.
Art. 4. – Scopul asociației
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „G7-ENERGIA” din România are scopul de a pregăti și
promova la toate nivelurile proiecte și investiții pentru dezvoltarea zonală și regională de interes
comun în domeniile enumerate mai jos, și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării
acestora:
 Domeniile prevăzute în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (PIOM) 20142020, Axa Prioritară 6, Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii
unei economii cu emisii scăzute de carbon.
 Domeniile prevăzute în cadrul Programului Operațional regional (POR) 2014-2020, Axa
Prioritară 3.1, Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și sistemele de iluminat public
 serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială,
 turism,
 sănătatea,
 cultura,
 tineretul,
 sportul,
 situațiile de urgență,
 protecția și refacerea mediului;
 conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a
obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, inclusiv a căminelor culturale
 punerea în valoare a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale,
 podurile și drumurile publice, inclusiv a drumurile agricole și forestiere,
 serviciile comunitare de utilitate publică, precum și alimentarea cu gaz metan;
 dezvoltarea rurală
Programului Operațional Infrastructură Mare (PIOM) 2014-2020, Axa Prioritară 6, Promovarea
energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de
carbon, se implementează prin Prioritatea de investitii 4a - Promovarea producerii și distribuției de
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energie derivate din surse regenerabile vizeaza promovarea investiţiilor în sectorul de energie curata
şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Strategiei Europa 2020
(20/20/20) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei
energetice, respectiv: producţia de energie regenerabilă, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de
energie în industrie, prin OS 6.2., consumul de energie în gospodării, prin OS 6.3., şi energia prin
cogenerare de înaltă eficienţă, prin Obiectivul Specific 6.4.
CAPITOLUL II - PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI
Art. 5. Patrimoniul inițial
(1) Patrimoniul inițial al Asociației este 7000 lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură
a asociaților.
(2) Patrimoniul inițial al asociației este format din mijloace financiare, în valoare de 7000
lei/locuitor/mebru asociat, potrivit datelor ultimului recensământ al populației.
(3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:
a)contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții
de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
c) donații, sponsorizări sau legate;
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.
CAPITOLUL III- ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL
Art. 6. - Organele asociației
Organele asociației sunt:
(a) Adunarea Generală;
(b) Consiliul Director;
(c) Cenzorul.
Art. 7. - Adunarea Generală
(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții
asociaților.
(2) Sunt membri de drept ai Adunării Generale unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale actului
constitutiv, prin primarii unităților administrativ-teritoriale sau reprezentanții delegați de acesta.
Fiecare autoritate publică va avea un reprezentant.
(3) Au calitatea de membru al Adunării Generale:
- dl NAGY ZOLTAN, reprezentantul Municipiului GHEORGHENI
- dl MIK JOZSEF, reprezentantul Oraşului BORSEC
- dl EGYED JOZSEF, reprezentantul Comunei SUSENI
- dl MARTON LASZLO SZILARD, reprezentantul Comunei CIUMANI
- dl PUSKAS ELEMER reprezentantul Comunei DITRĂU
- dl DANGULY ERVIN reprezentantul Comunei LĂZAREA
- dl GALL SZABOLCS reprezentantul Comunei JOSENI
(3) Atribuțiile Adunării Generale sunt cele prevăzute în Statut.
Art. 8. - Consiliul director
(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 perioada de 4 ani.
(2) Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ
a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.
(3) Atribuțiile Consiliului director sunt cele stabilite în statut.
3

Art. 9. - Cenzorul
(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de cenzorul numit de Consiliul Director
pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii.
(2) Atribuțiile și competențele Cenzorului sunt cele stabilite de lege și statut.
Art. 10. - Procedurile de dobândire a personalității juridice
Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește dl GALL
SZABOLCS, cetățean ROMÂN, domiciliat în JOSENI, titular al B.I/C.I., seria HR nr. 257716,
eliberat(ă) de SPCLEP la data de 19.072007.
Prezentul act constitutiv a fost redactat în OPT (8) exemplare originale,

azi, data autentificării.

ASOCIAȚII:
Comuna
Prin primar .......................
[semnătura și ștampila]
........... etc.
Comuna
Prin primar .......................
[semnătura și ștampila]
Comuna
Prin primar .......................
[semnătura și ștampila]
........... etc.

Ciumani,la 30 ianuarie 2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csata Andrea

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar: Balogh Zita
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