
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R. 16 

 

privind  aprobarea asocierii Comunei Mogoșești   la inființarea  Asociației  de  Dezvoltare  

Intercomunitară ,,Stejarii  Seculari” având ca scop  implementarea  unor  proiecte  de  investiții  

pentru  dezvoltarea  durabilă  a  comunităților  locale 

 

 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data de 

25.02.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 841 din 27.01.2021 întocmit de Primarul comunei 

Mogoșești, doamna Popa-Roșu Rodica, prin care se solicit inițierea unui proiect de hotărâre privind 

înființarea unei  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară, având ca scop  implementarea  unor  proiecte  

de  investiții  pentru  dezvoltarea  durabilă  a  comunităților  locale; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit în acest sens și înregistrat cu nr. 10 din 27.01.2022; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort nr.  1132  din 04.02.2022; 

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate, nr. 11 din 24.02.2022; 

 Luând act de faptul că Ministerul Justiției a eliberat dovada disponibilității și rezervării denumirii 

asociației, înregistrată  cu nr. 188868 din 10.03.2021; 

 Având  în  vedere  prevederile  OG  nr. 26/2000  cu  privire  la  asociații  si  fundații,  cu  

modificările  și  completările  ulterioare; 

 Având  în  vedere  prevederile  art. 89 și  următoarele  din  OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  

completările  și  modificările  ulterioare; 

 Având  în  vedere  prevederile  art.  129  alin. 2  lit e),  coroborat  cu  prevederile  alin. 9  lit c)  din  

OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În  temeiul  prevederilor  art.  196  alin. 1  lit a)  din  OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   adopta  prezenta 

 

H O T A R A R E 

 

        Art.1. Se aprobă asocierea Comunei Mogoșești,  cu Comuna  Ciurea  și Comuna  Grajduri în 

vederea constituirii Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară  ,,Stejarii  Seculari”, persoană juridică de 

drept privat și de utilitate publică, având ca scop implementarea  unor  proiecte  de  investiții  pentru  

dezvoltarea  durabilă  a  comunităților  locale. 

 Art.2. Se aprobă  Statutul Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară, așa cum este prevăzut în 

anexa 1 la prezenta hotărâre. 

      Art.3 Se aprobă  Actul Constitutiv al Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară  așa cum este 

prevăzut în anexa 2 la prezenta hotarare. 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI MOGOȘEȘTI 



 

 Art.4. (1) Se aprobă  stabilirea sediului Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară  să fie în  

comuna  Ciurea,  sat  Ciurea,  strada  Merilor  nr. 468,  Sala  nr. 2  din  sediul  Primăriei  comunei  Ciurea. 

(2) Spațiul  situat la adresa indicată la alin.(1) este atribuit în folosință gratuită de către Comuna 

Ciurea. 

 Art.5. (1) Se aprobă ca patrimoniul initial al Asociatiei să fie de 600 lei. 

 (2) Se aprobă participarea Comunei  Mogoșești  la constituirea patrimoniului inițial al Asociației 

cu o contribuție în numerar în valoare de 200 lei. 

(3) Cuantumul  cotizației  anuale  ce  se va  achita  de  către   fiecare  membru  al  Asociației  se  

va  stabili   ulterior  prin  Hotărârea  Adunării  Generale  a  membrilor  Asociați. 

 Art.6.  Prezenta hotărare poate fi atacată conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a  contenciosului  administrativ,  în  forma actualizată. 

Art.7. Se desemnează Primarul  comunei  Mogoșești, să reprezinte Comuna Mogoșești  în cadrul 

Adunării Generale a Asociației și Consiliului Director al ”Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară 

– ,, Stejarii  Seculari”. 

            Art.8. Se mandatează Primarul  comunei  Mogoșești  -  doamna Popa-Roșu Rodica  pentru 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari și îndeplinirea procedurilor pentru înregistrarea Asociației la 

Judecătoria Iași. 

 Art.9.  Secretarul general  al   comunei Mogoșești  va comunica în termen legal copii ale prezentei 

hotărâri   Instituției   Prefectului - Județul Iași pentru controlul legalității și  o va afișa  în locuri special 

amenajate pentru a fi adusă la cunostință publică. 

 

 

 

 

Dată astăzi, 25.02.2022 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, MIHAI BĂDĂRĂU 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

                  SECRETAR GENERAL 

                       Mariana Anton 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  ordinară din 25.02.2022 cu un număr de _15_ voturi “pentru”; _0_ voturi” împotriva”; _0_ 

voturi”abțineri”cu participarea a _15_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție. 

 
 



 

 
 
 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 16/25.02.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

25.02.2022   

2  Comunicarea către primar 01.03.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 01.03.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 01.03.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

01.03.2022   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf


 

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 16 din 25.02.2022 

 
STATUTUL 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII SECULARI” 
 
 

 

 Capitolul I. 
Art.1. Se constituie Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII SECULARI” denumită în 

continuare Asociația. 
 

Declarația de principii a Asociației 
 
Art. 2. Având în vedere că: 

1. În România, utilizarea sistemelor de încălzire bazate pe gaz natural a a devenit o strictă necesitate, 
în condițiile deficitului de material lemnos pentru încălzire și a creșterii prețului acestuia; 

2. România  beneficiază de importante resurse de gaze naturale necesar a fi exploatate, în condițiile 
în care consumatorii casnici din mediul rural nu sunt racordați sistemele naționale de distribuție și 
transport; 

3. Este necesar ca România să impună politici active de protecție a mediului prin interzicerea 
defrișării pădurilor și restricționarea utilizării materialului lemnos ca și combustibil pentru 
încălzire; 

4. Cele trei comune membre ale prezentei asociații se află în zona metropolitană a municipiului Iași, 
iar: 
- racordarea acestora la gaz,  
- modernizarea infrastructurii edilitare,  
- crearea unor rețele locale de drumuri modernizate, 
- extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă,  
- prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată,  
- prima înfiinţare şi extindere a reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de 
iluminat,  
- investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor 
- realizarea unui serviciu public de transport în comun, corelat cu cel al Municipiului Iași 
 
reprezintă obiective de investiții de strictă necesitate menite să genereze noi investiții publice sau 
private, să creeze locuri de muncă și să îmbunătățească standardele de viață ale cetățenilor; 
 

5. Este necesară accesarea proiectelor de investiţii în crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru 
populaţie, respectiv: înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală 
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste de biciclete etc; 
renovarea clădirilor publice si amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc; 
investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte 
componentă a unui proiect integrat; prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor 
sociale precum centrele de îngrijire copii - creşe conform Legii 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor - şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 
68/2003 privind serviciile sociale, batrâni şi persoane cu nevoi speciale; investiţii în construcţia de 



 

grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; achiziţionarea de microbuze care să asigure 
transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă 
pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul 
rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; achiziţionarea de 
utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă 
fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului; investiţii de renovare, modernizarea şi 
dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, 
achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării 
patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului (ex. Activităţi ale grupurilor sau 
ansamblurilor folclorice), inclusiv cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, 
software, inclusiv costurile de instalare şi montaj; 

6. Este necesară accesarea proiectelor de investiţii în protejarea patrimoniului cultural de interes local 
şi natural din spaţiul rural, respectiv: restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural grupa B şi natural din spaţiul rural (arbori seculari, situri natural, obiective 
istorice etc.); Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu 
posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii; achiziţionarea 
de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, 
sisteme de alarmă etc.), 

7. Experiența accesării sistemelor de finanțare de până în prezent a condus la concluzia existenței 
unor șanse sporite de obținere a fondurilor nerambursabile atunci când se pune accentul pe 
deservirea unei populații cât mai numeroase, a unor zone cât mai extinse și o abordare integrată a 
serviciilor publice, 

8. Având în vedere pregătirea noilor exerciții bugetare ale Uniunii Europene, a noilor linii de 
finanțare, precum și aprobarea Progamului Național de Relansare și Reziliență și a Programului 
Național Anghel Saligny, 
 

Comunele membre s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII 
SECULARI”, identificată în continuare prin denumirea Asociaţia, în conformitate cu prevederile OUG nr. 
57/2019 codul administrativ, republicată precum și ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, 
cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

Capitolul II. Membrii Asociației 
 
Art. 3 Membrii Fondatori  
Prezentul Statut reprezintă voința de asociere a semnatarilor, în calitate de membri fondatori, și a 

fost adoptat astăzi, data semnării și autentificării de către: 
1. Comuna Ciurea  cu sediul în str. Merilor nr. 468, sat Ciurea, com.Ciurea, jud.Iași, având CIF 

4540658, reprezentată legal prin Primar - domnul Lupu  Cătălin, având CI seria MZ nr.387347, eliberată la 
data de 15.04.2015, CNP: 1640626221155; 

2. Comuna Grajduri cu sediul în sat Grajduri, Comuna Grajduri, jud.Iași, având CIF 4540542 
reprezentată legal prin Primar - domnul Zamfirache Constantin, având CI, seria MZ, nr. 878780, eliberată la 
data de 09.06.2020, CNP: 1630511225653; 



 

3. Comuna Mogoșești cu sediul în sat Mogoșești, com. Mogoșești, jud.Iași, având CIF 4540437 
reprezentată legal prin Primar - doamna Popa-Roșu Rodica,  având CI seria MZ nr. 824719, eliberată la 
data de 20.09.2019, CNP: 2631003221191. 
 
 Art.4 (1) Asociația este persoana juridică de drept privat  și utilitate publică, nonprofit și 
nonguvernamentală, constituită în baza prevederilor art. 5, art. 89 și următoarele din OUG nr. 57/2019 
codul administrativ, republicată precum și ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare.  
 (2) Asociația este organizată și își desfășoară activitatea  în conformitate cu legile române și cu 
prezentul Statut, fiind înființată la inițiativa unităților administrativ-teritoriale enumerate mai sus, pentru 
realizarea în comun a unor proiecte locale, ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. 
 
 

 Capitolul III. Denumirea Asociației 
 

Art.5 (1) Asociația va avea denumirea de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII 
SECULARI”, fiind prescurtată ADI ”STEJARII SECULARI”, conform disponibilitãții denumirii asociației nr. 
188868, eliberata de Ministerul Justiției la data de 10.03.2021.  

(2)  Denumirea „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII SECULARI” poate fi 
întrebuinţată în firme, antete, sigle, insigne, ştampile, acte, anunţuri, publicaţii, corespondenţă sau orice 
documente având ca emitent această asociaţie. 
 
 

 Capitolul IV. Sediul Asociației 
 

Art.6 (1) Sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII SECULARI”  este în spațiul 
alocat de către Primăria Ciurea, in str. Merilor nr.468, sala  2, parter, sat Ciurea, com.Ciurea, jud.Iași 
(incinta primăriei). 
 (2) Schimbarea sediului Asociației se poate face numai prin Hotărârea Adunării Generale a 
Asociaților.  
 

 Capitolul V. Durata de funcționare a Asociației 
 
       Art.7 Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei municipiului Iaşi. 
 

 Capitolul VI. VOINŢA DE ASOCIERE, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 
Art.8 (1) Prin semnarea prezentului statut, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul 

"ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ STEJARII SECULARI " şi se constituie în scopul realizării în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional (pe teritoriul celor trei comune 
membre) destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, prin crearea și/sau modernizarea 
rețelelor locale de distribuție a gazelor naturale, dezvoltarea rețelelor de transport gaze naturale, crearea 
şi/sau modernizarea infrastructurii fizice de bază prin crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru 
populaţia rurală, prin protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.  



 

(2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general 
al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii 
de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară 
aparţinând domeniului public al asociaţilor. 

Art.9 Asociația, potrivit scopului în care a fost constituită, va acționa pentru crearea unui cadru 
organizat, coerent și funcțional, în vederea realizării obiectivelor acesteia, respectiv:  

a) aprobă și corelează la nivel zonal strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a 
unităţilor administrativ - teritoriale; 

b) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea 
patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea 
programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 

c) accesezează proiecte tehnice/de investiții pentru crearea/extinderea rețelelor locale de distribuție 
gaze naturale, concesionarea și punerea în funcțiune a acestora, precum și dezvoltarea rețelei de 
transport gaze naturale pe raza de competență teritorială a Asociației (arial stabilit prin întinderea 
celor trei unități adminstrativ – teritoriale asociate). 

d) accesează proiecte de investiţii zonale în crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază, 
respectiv: îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local aferentă drumuri comunale, vicinale şi 
strazi din interiorul asociaţilor ce aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrative asociate pe 
teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în 
vigoare; prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă; prima înfiinţare, 
extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată; prima înfiinţare şi extindere a reţelei 
publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat; investiţii în staţii de transfer pentru 
deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor; 

e) accesează proiecte de investiţii zonale în crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru 
populaţie, respectiv: înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală 
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste de biciclete etc; 
renovarea clădirilor publice, si amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc; 
investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte 
componentă a unui proiect integrat; prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor 
sociale precum centrele de îngrijire copii - creşe conform Legii 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor - şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 
68/2003 privind serviciile sociale, batrâni şi persoane cu nevoi speciale; investiţii în construcţia de 
grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; achiziţionarea de microbuze care să asigure 
transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă 
pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul 
rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; achiziţionarea de 
utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă 
fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului; investiţii de renovare, modernizarea şi 
dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, 
achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării 
patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului (ex. Activităţi ale grupurilor sau 
ansamblurilor folclorice), inclusiv cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, 
software, inclusiv costurile de instalare şi montaj;  

f) accesează proiecte de investiţii zonale în protejarea patrimoniului cultural din spaţiul rural, 
respectiv: restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B şi 
natural din spaţiul rural (situri naturale, arbori seculari, obiective istorice etc.); toate acestea prin 



 

realizarea în comun de studii, planuri, strategii, programe şi proiecte cu impact regional şi/sau 
zonal, după caz. 

g) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public zonal; 

h) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ - teritoriale din 
ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

i) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de 
administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor 
în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice de pe raza teritorială a comunelor 
membre; 

j) Poate contracta/angaja experți în diferite domenii, contabili, auditori, cenzori, juriști prin care să 
asigure strategii zonale, servicii de audit financiar și alte servicii de interes public pentru comunele 
membre. 

k) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului 
de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau 
terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de 
atractivitate turistică a zonală. 

Art.10 Activitățile desfășurate de Asociație sunt : 
Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează Asociaţia să 

exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii: 
a) Cu privire la crearea/extinderea rețelelor locale de distribuție a gazelor naturale, Asociația și 

membrii acestora vor realiza documentația necesară, vor întocmi proiecte tehnice, vor contracta 
consultanți, proiectanți, experți și vor întreprinde orice alt demers necesar în baza legislației în vigoare și a 
liniilor de finanțare cu privire la aceste obiective. Asociaţia încheie actele juridice care se impun, în 
condiţiile legii, pentru contractarea serviciilor de consultanţă în vederea depunerii cererilor de finanţare şi 
a documentaţiei anexe, contractează serviciile de inginerie şi proiectare în vederea întocmirii studiilor 
topografice, a studiilor geotehnice, a expertizelor tehnice, a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, a 
proiectelor tehnice, a proiectelor de autorizare a construirii, etc, precum şi orice alte acte juridice, avize, 
acorduri, certificate sau autorizaţi care se impun înainte de finanţare, în timpul derulării finanţării şi a 
investiţiilor cât şi după finalizarea lucrărilor. După înființarea rețelelor locale de distribuție a gazelor 
naturale, Asociația este mandatată în baza prezentului statut să negocieze în numele tuturor membrilor ei 
concesionarea serviciului de distribuție gaze naturale și exploatarea rețelelor înființate.  Acest mandat, nu 
restricționează totuși pe membrii fondatori la negocierea comună cu același concesionar, fiecare membru 
al Asociației fiind liber să poarte discuții și să încheie contractul de concesiune cu orice agent economic 
găsește de cuviință, conform cadrului legal în materie. 

b) cu privire la accesarea proiectelor de investiţii prin fonduri europene sau naționale pentru 
crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază, pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază 
pentru populaţie,  pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural 
Asociaţia încheie actele juridice care se impun, în condiţiile legii, pentru contractarea serviciilor de 
consultanţă în vederea depunerii cererilor de finanţare şi a documentaţiei anexe, contractează serviciile 
de inginerie şi proiectare în vederea întocmirii studiilor topografice, a studiilor geotehnice, a expertizelor 
tehnice, a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiectelor tehnice, proiectelor de autorizare a 



 

construirii, etc, precum şi orice alte acte juridice, avize, acorduri, certificate sau autorizaţi care se impun 
înainte de finanţare, în timpul derulării finanţării şi a investiţiilor cât şi după finalizarea lucrărilor;  

c) Asociația va contracta/angaja experți în diferite domenii, contabili, auditori, cenzori, juriști prin 
care să asigure strategii zonale, servicii de audit financiar și alte servicii de interes public pentru comunele 
membre, la solicitarea acestora. 

d) indiferent de natura proiectelor implementate de prezenta Asociație, aceasta este mandatată 
să monitorizeze derularea acestora; 

e) Asociația va fi interfața pentru discuții / negocieri dintre autoritățile publice locale – membri 
fondatori și autoritățile centrale/agenții economici implicați în proiectul în cauză. 

f) În cazul obținerii de finanțări de către Asociație, tot această structură va fi abilitată să aprobe 
caietul/caietele de sarcini și orice alte documentații/regulamente necesare implementării proiectului. De 
asemenea, în această situație, Asociația va elabora documentația de atribuire a contractului/contractelor 
necesare implementării proiectului. 

g) Asociația este mandatată să identifice și să propună membrilor săi orice acțiuni vizând creșterea 
oportunităților de finanțare a investițiilor ce fac parte din obiectivele acesteia. 

h) Asociația este obligată să asigure un tratament egal pentru toți membrii și toți partenerii, 
indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune 
adoptat; 

i) Asociația este obligată să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial; 
j) Asociația este obligată să păstreze, în condițiile legislației române și a celei europene,  

confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare și cu caracter personal, altele decât cele 
de interes public; 

k) asociația va putea derula programe civice și de conștientizare precum cele enumerate mai jos, 
dar fără a se limita la acestea: 

 antrenarea comunităților locale în acțiuni de conservare a mediului înconjurător, activități de 
protejare a biodiversității,  

 eliberarea de documentații științifice, studii și mediatizarea rezultatelor, 

 promovarea managementului durabil a resurselor naturale fundamentale,  

 dezvoltarea turismului ecologic,  

 activități de punere în valoare a tradițiilor locale, 

 organizarea de cursuri de formare și informare, traininguri și programe educaționale în domeniul 
dezvoltării durabile,  

 realizarea unor sondaje pentru identificarea problemelor prioritare ale cetățenilor de pe raza 
comunelor membre,  

 organizarea de dezbateri și concursuri de soluții în cadrul comunităților deservite pentru găsirea 
celor mai bune soluții în rezolvarea unor probleme comunitare,  

 organizarea de manifestări culturale (conferințe, spectacole, serbări câmpenești, festivaluri, 
târguri, expoziții de costume populare și obiecte specifice satului, alte acțiuni culturale) și a unor 
manifestări sportive, 

 organizarea unor campanii de informare legate de : sănătate, educație, găsirea unui loc de muncă, 
învătarea continuă, lansarea unor afaceri, valori europene,  

 constituirea și organizarea unor centre de informare și consiliere psiho-socială, 

 promovarea la nivel local a informațiilor referitoare la consecințele adoptării aquis-ului comunitar 
prin informarea și educareea indivizilor și comunității,  



 

 promovarea unor forme de colaborare și într-ajutorare reciprocă între membrii săi, schimburi de 
experientă între localitățile din țară și cele din străinătate, pe plan economic, social, administrativ , 
juridic și cultural,  

 
Capitolul VII Patrimoniul Asociației 
Art.11 (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 600 lei reprezentând aportul în numerar, în 

cuantum de 200 lei depus de fiecare asociat. 
(2) Veniturile Asociației provin din: 

 contribuția inițială a membrilor fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII 
SECULARI” 

 cotizațiile membrilor,  

 dobânzile percepute în urma sumelor de bani depuse în bancă, 

 dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii,  

 donații, sponsorizări, legate,  

 venituri obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale,  

 alte venituri atrase în condițiile legii. 
Art.12 Patrimoniul Asociației poate fi alcătuit și din bunuri mobile și/sau imobile care pot fi 

achiziționate sau donate.  
Art.13 Asociația își poate deschide și un cont în bancă, pentru operațiunile curente. 
Art.14 Asociația, în mod accesoriu, va putea înființa societăți comerciale, va putea desfășura orice 

alte activități economice directe care sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.  
Art. 15 Membrii fondatori și membrii Asociației vor plăti o cotizație  anuală a cărui cuantum va fi 

stabilit de Adunarea Generală a Asociaților.  
 

Capitolul VIII. Membrii Asociației 
Art.16 Membrii Asociației pot fi unități administrativ teritoriale, așa cum sunt ele definite în 

condițiile OUG nr. 57/2019.  
Art.17  Numărul membrilor va fi nelimitat și vor fi structurați astfel: 

- membri fondatori,  
- membri de onoare,  
- membri.  

Art.18 Calitatea de membri fondatori o au persoanele juridice menționate la art. 3 din prezentul 
statut, care au constituit organizația.  

Art.19 Membrii de onoare sunt desemnați de către Adunarea Generală a Asociaților  la 
propunerea Consiliului Director, cu votul la cel puțin jumătate plus unul din numărul celor prezenți. 

Art.20 Membrii sunt persoanele juridice care au formulat o cerere de aderare la Asociație, după 
înființarea acesteia. 

 
Art.21 Aderarea la Asociație se va face la cererea reprezentanților legali ai persoanei juridice, care 

își exprimă dorința în scris prin completarea unei cereri de aderare.  Asupra cererii va decide Consiliul 
Director, iar hotărârea va putea fi contestată de Adunarea Generală a Asociaților.  

Art.22 Contestația privind refuzul aprobării cererii de aderare se poate depune la secretariatul 
Asociației, în termen de 15 zile de la data comunicării neaprobării cererii și va fi analizată de Adunarea 
Generală a Asociaților a cărei Hotărâre va fi definitivă.  



 

Art.23 Fiecare membru este obligat să respecte Statutul Asociației și să se supună dispozițiilor 
organelor de conducere, să îndeplinească cu conștiinciozitate sarcinile încredințate sau asumate, să achite 
la termen cotizația stabilită de Adunarea Generală a Asociaților. 
 

Capitolul IX.  Drepturilor membrilor Asociației 
Art. 24 Membrii Asociației au următoarele drepturi: 

 să aleagă și să fie aleși  în organele de conducere ale Asociației,  

 să participe la toate activitățile organizate de Asociație,  

 să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor și materialelor de pe ordinea de zi,  

 să solicite și să obțină sprijin  din partea organelor de conducere și a celorlalți membri, inclusiv 
consultanță de specialitate în vederea soluționării unor probleme deosebite în teritoriul său de 
competență,  

 să formuleze cereri, propuneri, sesizări,  

 să solicite motivat, includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât cele anunțate,  

 să facă propuneri de acte normative cu care Asociația să sesizeze organele competente,  

 să ia cunoștință despre conținutul declarațiilor, comunicatelor, recomandărilor, hotărârilor și a 
altor acte adoptate în lipsa lor,  

 să organizeze desfășurarea ședințelor de lucru ale organelor Asociației,  

 acces neîngrădit la baza de date și informații a Asociației.  
 

Capitolul X. Obligațiile membrilor Asociației 
Art. 25 Membrii Asociației au următoarele obligații: 

 să respecte prevederile Statutului,  

 să participe la lucrările organelor Asociației,  

 să participe la susținerea materială a Asociației, în condițiile stabilite și cu respectarea prevederilor 
Statutului,  

 să-și aducă contribuția la realizarea scopului Asociației,  

 să plătească contribuția anuală stabilită de Adunarea Generală a Asociaților,  

 să se abțină de la orice activități de natură a aduce prejudicii Asociației. 
 

Capitolul XI. Încetarea calității de membru 
Art.26 Calitatea de membru al Asociației încetează în următoarele cazuri: 

 retragerea dintre membri,  

 excluderea pe principii disciplinare,  

 dizolvarea Asociației.  
Art.27 Dacă un membru este rămas în urmă pe un an cu cotizația de membru și nu o achită nici la 

somația scrisă a Asociației, președintele Asociației îl radiază dintre membri.  
Art.28 Contestația cu privire la excluderea din Asociație se depune în termen de 15 zile de la data 

comunicării hotărârii de excludere a Consiliului Director, la secretariatul Asociației și va fi analizată de 
Adunarea Generală a Asociației a cărei hotărâre va fi definitivă.  

Art.29 Retragerea unui membru din Asociație se face prin declarația scrisă înaintată Președintelui 
Asociației și aprobată de Consiliul Director. 
 
 

Capitolul XII Organele de conducere ale Asociației 



 

 
Art.30 Organele de conducere ale Asociației sunt: 

 Adunarea Generală a Asociaților,  

 Consiliul Director, 

 Comisia de cenzori. 
 
Adunarea Generală a Asociaților 
Art.31 Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem de conducere al Asociației și se 

compune din asociații membri fondatori și membri , prin reprezentanții legali ai acestora.  
Art. 32 Adunarea Generală a Asociaților se întrunește în sesiune ordinară o dată pe semestru și în 

sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la convocarea Consiliului Director sau la inițiativa a cel 
puțin 1/3 din numărul membrilor săi, prezentată în scris Consiliului Director. 

Art.33 Convocarea Adunării Generale a Asociaților va cuprinde: 

 locul unde se va desfășura sedința,  

 data și ora la care va avea loc,  

 ordinea de zi. 
Art.34 Convocarea se va face prin îmnânarea convocatorului către membrii Asociației, cu 

confirmare de primire (fax, mail, poștă, sub semnătură) cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru 
ședință, în afara cazurilor urgente constatate de Consiliul Director, când convocarea va putea fi făcută și 
telefonic, cu cel puțin 1 zi înainte de data ședințe 

Art.35 Adunarea Generală a Asociaților este legal constituită cu participarea a cel puțin jumătate 
plus unul din membrii Asociației. 

Art.36 Adunarea Generală a Asociației este condusă de Președintele ales dintre membrii Asociației 
. 

Art.37 (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se iau cu votul majorității simple a membrilor.  
(2) Hotărârile privind aprobarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, stabilirea 

cotizației anuale, modificarea Statutului, asocierea sau afilierea cu alte organizații din țară și/sau din 
străinătate se adoptă cu votul a jumătate plus unu  din numărul total al membrilor Asociației.  

 (3) Neîndeplinirea condițiilor de cvorum la prima convocare, atrage obligatoriu convocarea celei 
de-a doua ședințe a Asociației, la o data stabilită prin convocator, când hotărârile vor putea fi  adoptate cu 
votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. 

Art.38 Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaților, în limitele legii, ale actului constitutiv și 
ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală a 
Asociaților sau au votat împotriva punctelor de pe ordinea de zi . 

 Art.39 Hotărârile și Procesul-verbal de ședință vor fi semnate de Președintele Asociației și de o 
persoană desemnată de Adunarea Generală – secretar de ședință. 

 Art.40 Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor în 
care se hotărăște votul secret. 

Art.41 Competențele Adunării Generale a Asociaților sunt: 

 aprobă și modifică Actul constitutiv și Statutul Asociației,  

 aprobă anual și modifică ori de câte ori este nevoie , la propunerea Consiliului Director, bugetul de 
venituri și cheltuieli, precum și contul de profit și de încheiere a exercițiului bugetar,  

 stabilește cuantumul indemnizației,  

 hotărăște cu privire la excluderea membrilor din cadrul Asociației,  

 rezolvă contestațiile privind primirea/excluderea membrilor din Asociație,  

 stabilește modul de exprimare al votului,  



 

 alege și revocă membrii Consiliului Director,  

 hotărăște asupra dizolvării și lichidării Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor rămase 
după lichidare,  

 hotărăște  asocierea și afilierea  cu /sau la organisme naționale și internaționale,  

 acordă titlul de membru de onoare,  

 adoptă regulamentul de funcționare al Asociației,  

 analizează și controlează activitatea desfășurată de Consiliul Director și Comisia de cenzori,  

 alegerea și revocarea cenzorilor,  

 decide asupra oricărei probleme ce privește activitatea Asociației. 
 

Consiliul Director 
 

Art.42 Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației. Este ales de Adunarea 
Generală din rândul membrilor săi, pe o perioadă de 4 ani.  

Art.43 (1) Consiliul Director va avea următoarea structură: 

 Președintele Asociației,  

 4 (patru) membri. 
(2) Primul Consiliu Director ales de Adunarea Generală a Asociației are următoarea componență: 

 Președintele Asociației – Lupu Cătălin,  

 4 (patru) membri – Iftime Vasile, Pătlăgică Mihai, Popa-Roșu Rodica, Zamfirache 
Constantin . 

 
Art.44 (1) Alegerea președintelui se face pe o perioadă de 4 (patru) ani, corespunzătoare 

mandatului de ales local, dintre membrii Asociației, de către Adunarea Generală a Asociației. 
(2) Alegerea membrilor Consiliului Director se face pe o perioadă de 4 (patru) ani, 

corespunzătoare mandatului de ales local, dintre membrii Asociației, de către Adunarea Generală a 
Asociației. 

Art.45 Modul de lucru al Consiliului Director va fi stabilit printr-un regulament elaborat de fiecare 
consiliu prin legislatura sa.  

Art.46 În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director: 

 conduce activitatea Asociației conform prevederilor Statutului, hotărârilor Adunării Generale a 
Asociației și legislației în vigoare,  

 prezintă Adunării generale a Asociaților raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și 
proiectul programelor sociale,  

 convoacă Adunarea Generală a Asociaților în sesiuni, stabilește ordinea de zi și asigură condițiile 
pentru buna desfășurare a lucrărilor,  

 întocmește documentele ce se supun dezbaterii în Adunarea Generală a Asociaților ,  

 organizează schimbul de experiență, conferințe, simpozioane și alte manifestări,  

 aprobă organigrama și politica de personal  a Asociației,  

 aduce la îndeplinire hotărârile și actele adoptate de Adunarea Generală a Asociaților, 

 informează Adunarea Generală a Asociaților și propune măsuri asupra principalelor probleme care 
se ridică în activitatea Asociației,  

 asigură realizarea drepturilor și obligațiilor asumate de Asociație în cadrul organismelor la care 
este asociată sau afiliată, precum și a măsurilor rezultate din documentele de colaborare internă și 
internațională, 



 

 îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Asociaților care sunt de natura sa 
asigure realizarea scopului Asociației.  
 
Președintele Consiliului Director 
Art. 47 Președintele Consiliului Director îndeplinește următoarele atribuții: 

 convoacă ședințele Consiliului Director și conduce lucrările acestuia,  

 reprezintă Asociația în relațiile cu terții,  

 semnează actele și documentele adoptate de organele Asociației,  

 stabilește sarcini pentru membrii Consiliului Director,  

 urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor, documentelor și măsurilor stabilite de 
Adunarea Generală a Consiliului Director,  

 administrează și gestionează patrimoniul Asociației,  

 exercită orice atribuții , dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea scopului Asociației,  

 asigură, împreună cu secretarul Asociației, predarea patrimoniului, a gestiunii, a arhivei și 
transmiterea informațiilor necesare bunei funcționări, în continuare, a Asociației de către noul 
Consiliu Director. 
 
 

Capitolul XIII Controlul Financiar  
 
Art.48(1) Activitatea financiară  de gestiune a Asociației este controlată de o comisie de cenzori ce 

se alege de Adunarea Generală a Asociaților cu majoritatea simplă a celor prezenți, pe o perioadă de 4 
(patru) ani. 

(2)  Competențele comisiei de cenzori sunt: 

 verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației,  

 întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale a Asociației,  

 poate participa la sedințele Adunării Generale a Asociaților,  

 îndeplinește și alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Asociaților,  

 cenzorul sau după caz cenzorii pot fi asociați, dar nu pot face parte din Consiliul Director.  
(3) Comisia de cenzori va avea 3 membri. 
(4) Comisia va aviza exercițiul bugetar și bilanțul de gestiune al Asociației la sfârșitul fiecărui an 

financiar cu respectarea cerințelor legale.  
 

Capitolul XIV Compartimentul de Audit public intern 
 

 Art.49 Compartimentul de audit public intern își va desfășura activitatea în spațiul pus la dispoziție 
de Primăria Ciurea și va avea următoarele atribuții: 

 elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu 
avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub 
autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia; 

 elaborează proiectul planului anual de audit public intern; 

 realizează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 



 

 informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice 
auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

  raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile 
sale de audit; 

  întocmește raportul anual al activităţii de audit public intern; 

  în cazul identificarii unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului 
entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; 

  verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul 
compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub 
autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii 
publice în cauză. 
 
 

Capitolul XV. Dizolvarea și lichidarea Asociației 
Art.50 (1) Asociația se va dizolva de drept, prin hotărâre judecătorească sau prin Hotărârea 

Adunării Generale a Asociaților de dizolvare, care se poate lua cu majoritatea reprezentând votul a 2/3 
din numărul membrilor Asociației.  
 

(2) În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal încheiat în formă 
autentică se depune la Judecătoria Iași pentru a fi înscris în registrul asociațiilor și fundațiilor.  

(3) Lichidarea Asociației se va face potrivit dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
Art.51 În cazul dizolvării Asociației bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către 

persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public 
cu scop identic sau asemănător printr-un protocol de predare care să cuprindă starea fizică și juridică a 
bunului și o evaluare a acestuia. 

 
Capitolul XVI Dispoziții finale 
Art.52 Modificarea prezentului Statut se face prin înscrierea modificărilor în registrul asociațiilor și 

fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.  
 
Art.53 Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile OG nr. 26/2000 cu 

modificările și completările ulterioare, OUG 57/2019 (Codul administrativ) și sunt guvernate de legea 
civilă în vigoare la data semnării acestuia. 

 
Pentru desfășurarea procedurii de dobândire a personalității juridice a Asociației se împuternicesc: 

domnul Lupu Cătălin - Primarul Comunei Ciurea și Președintele Asociației,  identificat prin CI seria MZ 
nr.387347 eliberată de SPCLEP Iași la data de 15.04.2015 și doamna Horoiu Monica  consilier juridic în 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciurea, identificată prin CI seria MZ nr. 590951, 
eliberată de SPCLEP Iași la data de 05.05.2017. 

 
Prezentul Act constitutiv a fost redactat în  5 (cinci)  exemplare originale, din care 3 (trei) 

exemplare s-au eliberat pãrtilor, un exemplar rămâne la dosarul Asociației și un exemplar se va înainta 
către Judecătoria Iași pentru eliberarea încheierii de acordare personalitate juridică. 
 



 

 
Membri fondatori: 
 
1. Comuna Ciurea prin Primar Lupu Cătălin _________________________ 
 

 
 
 

 
2. Comuna Grajduri prin Primar Zamfirache Constantin_________________ 
 
 
 
 
 

 
3. Comuna Mogoșești prin Primar Popa-Roșu Rodica____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.  16 din 25.02.2022 
 

ACT CONSTITUTIV 
al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII SECULARI” 
 
 
 

 Noi, membrii fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII 
SECULARI”: 
 

1. Comuna Ciurea  cu sediul în str. Merilor nr. 468, sat Ciurea, com.Ciurea, jud.Iași, având CIF 

4540658, reprezentată legal prin Primar - domnul Lupu  Cătălin, având CI seria MZ nr.387347, eliberată 

la data de 15.04.2015, CNP: 1640626221155; 

2. Comuna Grajduri cu sediul în sat Grajduri, Comuna Grajduri, jud.Iași, având CIF 4540542 

reprezentată legal prin Primar - domnul Zamfirache Constantin, având CI, seria MZ, nr. 878780, 

eliberată la data de 09.06.2020, CNP: 1630511225653; 

3. Comuna Mogoșești cu sediul în sat Mogoșești, com.Mogoșești, jud.Iași, având CIF 4540437 

reprezentată legal prin Primar - doamna Popa-Roșu Rodica,  având CI seria MZ nr. 824719, eliberată la 

data de 20.09.2019, CNP: 2631003221191. 

  
În conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, ale O.G. nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, ale Legii nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de 
utilități publice,  

ne exprimam vointa de a ne asocia în vederea constituirii ca subiect de drept a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”STEJARII SECULARI” si adoptam prezentul act 
constitutiv, pe care il semnam mai jos.  

 
I. Denumirea Asociației  este ADI ”Stejarii Seculari” conform disponibilitãții denumirii 

asociației nr. 188868, eliberata de Ministerul Justiției la data de 10.03.2021.   
 
II. Asociația este persoana juridică de drept privat și utilitate publică, nonprofit și 

nonguvernamentală, constituită în baza prevederilor OUG nr.57/2019, precum și ale O.G. 
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 
III. Asociația este organizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române 

și cu prezentul Act constitutiv, fiind înființată la inițiativa unităților administrativ-teritoriale 
enumerate mai sus, pentru realizarea în comun a unor proiecte locale, ori pentru furnizarea în 
comun a unor servicii publice, cu sediul în str.Merilor nr.468, sala 2, parter, sat/com.Ciurea, 
jud.Iași, (incinta Primăriei Ciurea) astfel: 

 



 

III.1. Asociația funcționează pe perioadă nedeterminată. 
 
III.2. Asociația are un patrimoniu inițial de 600 lei, reprezentând aportul în bani al 

membrilor fondatori. 
 
 
III.3 Asociația, potrivit scopului în care a fost constituită, va acționa pentru crearea unui 

cadru organizat, coerent și funcțional, în vederea realizării obiectivelor acesteia, respectiv:  

 aprobă și corelează la nivel zonal strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de 
mediu a unităţilor administrativ - teritoriale; 

 asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea 
patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la 
îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 

 accesezează proiecte tehnice/de investiții pentru crearea/extinderea rețelelor locale de 
distribuție gaze naturale, concesionarea și punerea în funcțiune a acestora, precum și 
dezvoltarea rețelei de transport gaze naturale pe raza de competență teritorială a 
Asociației (arial stabilit prin întinderea celor trei unități adminstrativ – teritoriale asociate). 

 accesează proiecte de investiţii zonale în crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de 
bază, respectiv:  

 îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local aferentă drumuri comunale, 
vicinale şi strazi din interiorul asociaţilor ce aparţin proprietăţii publice a unităţilor 
administrative asociate pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi 
clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;  

 prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă; prima înfiinţare, 
extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată;  

 prima înfiinţare şi extindere a reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei 
publice de iluminat; 

  investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de 
gestionare a deşeurilor; 

 accesează proiecte de investiţii zonale în crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază 
pentru populaţie, respectiv:  

 înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală 
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste 
de biciclete etc;  

 renovarea clădirilor publice, si amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru 
organizarea de târguri etc;  

 investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca 
parte componentă a unui proiect integrat;  

 prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele 
de îngrijire copii - creşe conform Legii 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor - şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 
68/2003 privind serviciile sociale, batrâni şi persoane cu nevoi speciale;  

 investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 
achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea 
locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile 
private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării 
unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; 



 

  achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 
întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea 
serviciului;  

 investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, 
inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume 
populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului 
cultural imaterial ca parte componentă a proiectului (ex. Activităţi ale grupurilor sau 
ansamblurilor folclorice), inclusiv cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente 
hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj;  

 accesează proiecte de investiţii zonale în protejarea patrimoniului cultural din spaţiul 
rural, respectiv: restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 
cultural grupa B şi natural din spaţiul rural (situri naturale, arbori seculari, obiective 
istorice etc.); toate acestea prin realizarea în comun de studii, planuri, strategii, programe 
şi proiecte cu impact regional şi/sau zonal, după caz. 

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public zonal; 

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ - 
teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 
interese comune. 

 poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al 
celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi 
funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice de 
pe raza teritorială a comunelor membre; 

 Poate contracta/angaja experți în diferite domenii, contabili, auditori, cenzori, juriști prin 
care să asigure strategii zonale, servicii de audit financiar și alte servicii de interes public 
pentru comunele membre. 

 poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a 
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a 
clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul 
creşterii nivelului de atractivitate turistică a zonală. 
 
 

III.4. Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul act constitutiv asociaţii 
mandatează Asociaţia să exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii: 

 Cu privire la crearea/extinderea rețelelor locale de distribuție a gazelor naturale, Asociația 
și membrii acestora vor realiza documentația necesară, vor întocmi proiecte tehnice, vor 
contracta consultanți, proiectanți, experți și vor întreprinde orice alt demers necesar în 
baza legislației în vigoare și a liniilor de finanțare cu privire la aceste obiective.  

 Asociaţia încheie actele juridice care se impun, în condiţiile legii, pentru contractarea 
serviciilor de consultanţă în vederea depunerii cererilor de finanţare şi a documentaţiei 
anexe, contractează serviciile de inginerie şi proiectare în vederea întocmirii studiilor 
topografice, a studiilor geotehnice, a expertizelor tehnice, a studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate, a proiectelor tehnice, a proiectelor de autorizare a construirii, etc, precum şi 
orice alte acte juridice, avize, acorduri, certificate sau autorizaţi care se impun înainte de 
finanţare, în timpul derulării finanţării şi a investiţiilor cât şi după finalizarea lucrărilor. 

 După înființarea rețelelor locale de distribuție a gazelor naturale, Asociația este 
mandatată în baza prezentului statut să negocieze în numele tuturor membrilor ei 



 

concesionarea serviciului de distribuție gaze naturale și exploatarea rețelelor înființate.  
Acest mandat, nu restricționează totuși pe membrii fondatori la negocierea comună cu 
același concesionar, fiecare membru al Asociației fiind liber să poarte discuții și să 
încheie contractul de concesiune cu orice agent economic găsește de cuviință, conform 
cadrului legal în materie. 

 cu privire la accesarea proiectelor de investiţii prin fonduri europene sau naționale pentru 
crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază, pentru crearea şi dezvoltarea 
serviciilor de bază pentru populaţie,  pentru protejarea patrimoniului cultural de interes 
local şi natural din spaţiul rural Asociaţia încheie actele juridice care se impun, în 
condiţiile legii, pentru contractarea serviciilor de consultanţă în vederea depunerii 
cererilor de finanţare şi a documentaţiei anexe, contractează serviciile de inginerie şi 
proiectare în vederea întocmirii studiilor topografice, a studiilor geotehnice, a expertizelor 
tehnice, a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiectelor tehnice, proiectelor de 
autorizare a construirii, etc, precum şi orice alte acte juridice, avize, acorduri, certificate 
sau autorizaţi care se impun înainte de finanţare, în timpul derulării finanţării şi a 
investiţiilor cât şi după finalizarea lucrărilor;  

 Asociația va contracta/angaja experți în diferite domenii, contabili, auditori, cenzori, juriști 
prin care să asigure strategii zonale, servicii de audit financiar și alte servicii de interes 
public pentru comunele membre, la solicitarea acestora. 

 indiferent de natura proiectelor implementate de prezenta Asociație, aceasta este 
mandatată să monitorizeze derularea acestora; 

 Asociația va fi interfața pentru discuții / negocieri dintre autoritățile publice locale – 
membri fondatori și autoritățile centrale/agenții economici implicați în proiectul în cauză. 

 În cazul obținerii de finanțări de către Asociație, tot această structură va fi abilitată să 
aprobe caietul/caietele de sarcini și orice alte documentații/regulamente necesare 
implementării proiectului. De asemenea, în această situație, Asociația va elabora 
documentația de atribuire a contractului/contractelor necesare implementării proiectului. 

 Asociația este mandatată să identifice și să propună membrilor săi orice acțiuni vizând 
creșterea oportunităților de finanțare a investițiilor ce fac parte din obiectivele acesteia. 

 Asociația este obligată să asigure un tratament egal pentru toți membrii și toți partenerii, 
indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de 
modul de gestiune adoptat; 

 Asociația este obligată să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial; 

 Asociația este obligată să păstreze, în condițiile legislației române și a celei europene,  
confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare și cu caracter personal, 
altele decât cele de interes public; 

 asociația va putea derula programe civice și de conștientizare precum cele enumerate 
mai jos, dar fără a se limita la acestea: 

 antrenarea comunităților locale în acțiuni de conservare a mediului înconjurător, activități 
de protejare a biodiversității,  

 eliberarea de documentații științifice, studii și mediatizarea rezultatelor, 

 promovarea managementului durabil a resurselor naturale fundamentale,  

 dezvoltarea turismului ecologic,  

 activități de punere în valoare a tradițiilor locale, 

 organizarea de cursuri de formare și informare, traininguri și programe educaționale în 
domeniul dezvoltării durabile,  

 realizarea unor sondaje pentru identificarea problemelor prioritare ale cetățenilor de pe 
raza comunelor membre,  



 

 organizarea de dezbateri și concursuri de soluții în cadrul comunităților deservite pentru 
găsirea celor mai bune soluții în rezolvarea unor probleme comunitare,  

 organizarea de manifestări culturale (conferințe, spectacole, serbări câmpenești, 
festivaluri, târguri, expoziții de costume populare și obiecte specifice satului, alte acțiuni 
culturale) și a unor manifestări sportive, 

 organizarea unor campanii de informare legate de : sănătate, educație, găsirea unui loc 
de muncă, învătarea continuă, lansarea unor afaceri, valori europene,  

 constituirea și organizarea unor centre de informare și consiliere psiho-socială, 

 promovarea la nivel local a informațiilor referitoare la consecințele adoptării aquis-ului 
comunitar prin informarea și educareea indivizilor și comunității,  

 promovarea unor forme de colaborare și într-ajutorare reciprocă între membrii săi, 
schimburi de experientă între localitățile din țară și cele din străinătate, pe plan economic, 
social, administrativ , juridic și cultural. 
 
 
III.5 Obiectivele, activitățile, drepturile și obligațiile membrilor, organizarea și funcționarea 

Asociației, dizolvarea și lichidarea acesteia sunt prevăzute în Statutul adoptat de membrii 
fondatori la data redactării prezentului act constitutiv.  

 
 
III.6 Adunarea Generală a Asociaților este formată din toți membrii acesteia, cu excepția 

membrilor de onoare care pot participa la ședințe, fără  a avea drept de vot. 
 
 
III.7 Consiliul Director va avea următoarea structură: 

 Președinte: Lupu Cătălin,  

 Vicepreședinte: Rodica Popa-Roșu, 

 Secretar: Zamfirache Constantin 

 Membri : Iftime Vasile, Pătlăgica Mihai 
 
 

IV.  Prezentul Act constitutiv a fost redactat în  5 (cinci)  exemplare originale, din care  3 
(trei) exemplare s-au eliberat pãrtilor, un exemplar rămâne la dosarul Asociației și un exemplar 
se va înainta către Judecătoria Iași pentru eliberarea încheierii de acordare personalitate 
juridică. 
 

Pentru desfășurarea procedurii de dobândire a personalității juridice a Asociației se 
împuternicesc: domnul Lupu Cătălin - Primarul Comunei Ciurea și Președintele Asociației,  
identificat prin CI seria MZ nr.387347 eliberată de SPCLEP Iași la data de 15.04.2015 și 
doamna Horoiu Monica  consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Ciurea, identificată prin CI seria MZ nr. 590951, eliberată de SPCLEP Iași la data de 
05.05.2017. 

 
 
Membri fondatori: 
 
1. Comuna Ciurea prin Primar Lupu Cătălin __________________________ 

 
 



 

 
 
 

2. Comuna Grajduri prin Primar Zamfirache Constantin_________________ 
 
 
 
 
 

3. Comuna Mogoșești prin Primar Popa-Roșu Rodica____________________ 
 

 


