ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ”Caraș - Severin
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi raportul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia;
Luând în considerare prevederile art.8 alin.(3), lit.”c”, art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor publice
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 313/2015.
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 şi 4 la
Hotărârea Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a
statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
În conformitate cu prevederile art.16, alin.(2), lit.”h” și art.20, alin.(3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraș - Severin coroborat cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005,
În temeiul prevederilor art.11 şi art.36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, precum şi cele ale art. 45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”
INTERCOM DEȘEURI ” Caraș - Severin, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Bănia, domnul Bălan Silvestru reprezentantul comunei în Adunarea
Generală a Asociaţiei, să voteze aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației în sensul
dispozițiilor art. 1 și să îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta, inclusiv actualizarea actelor în
cauză, cu toate modificările survenite de la înfiinţarea Asociaţiei.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraș Severin și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraș - Severin, care răspunde de
aducerea ei la îndeplinire.

Bănia la 27.04.2016
Nr. 37
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Golîmba Iovan-Ion
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin
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ANEXA
a HCL al comunei Bănia
nr.37/27.04. 2016
ACT ADIŢIONAL NR. 4 DIN _____/___________
LA ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" DIN 13.01.2009

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 855 din 2008 - pentru aprobarea Actului constitutiv cadru si a
Statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităti
publice - salubrizare, prevederile Hotărârii de Guvern nr. 742 din 2014 - privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4
la Hotărârea Guvemului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, Legea nr.
313/2015 precum şi a prevederilor art. 16 alin. 2 lit. h din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" , Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" se modifică şi va avea următorul cuprins după cum urmează :

I. Asociaţii
Art. 1
1 Judeţul Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş - Severin, cu sediul în Reşiţa, P-ţa. 1
Decembrie 1918,
nr. 1, având cod fiscal 3227890, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr.
RO12TREZ18124510220XXXXX, reprezentat prin preşedinte;
2. Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A,
având cod fiscal 3228764, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO12TREZ18124510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
3. Municipiul Caransebeş prin Consiliul Local Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, P-ţa
Revoluţiei, nr. 1 , având cod fiscal 3227947 , cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.
RO34TREZ18224510220XXXXX, reprezentat prin primar;
4. Oraşul Anina prin Consiliul Local Anina, cu sediul în Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 49, având cod
fiscal 3227912, cont deschis la Trezoreria Anina nr. RO56TREZ18324510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
5. Oraşul Băile Herculane prin Consiliul Local Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str.
Mihai Eminescu, nr. 10, având cod fiscal 3227920, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.
RO25TREZ18624510220XXXXX, reprezentat prin primar;
6. Oraşul Bocşa prin Consiliul Local Bocşa, cu sediul în Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
având cod fiscal 3227939, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO48TREZ18424740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
7. Oraşul Oraviţa prin Consiliul Local Oraviţa, cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60,
având cod fiscal 3227963, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, reprezentat prin primar;
8. Oraşul Oţelu Roşu prin Consiliul Local Oţelu Roşu, cu sediul în Oţelu Roşu, str. Rozelor, nr. 2,
având cod fiscal 3227971, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu nr. RO55TREZ1885004XXX000025,
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reprezentat prin primar;
9. OraşuI Moldova Nouă prin Consiliul Local Moldova Nouă, cu sediul în Moldova Nouă, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 26, având cod fiscal 3227955, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr.
RO70TREZ18524740220XXXXX, reprezentat prin primar;
10. Comuna
Armeniş, prin Consiliul Local Armeniş, cu sediul în Armeniş, nr. 368, având cod
fiscal 3227980, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO91TREZ18924510220XXXXX, reprezentată prin
primar;
11. Comuna
Bănia, prin Consiliul Local Bănia, cu sediul în Bănia, str. Principală, nr. 120, având
cod fiscal 3227998, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO16TREZ19024510220XXXXX, reprezentată
prin primar;
12. Comuna
Băuţar, prin Consiliul Local Băuţar, cu sediul în Băuţar, str. Principală, nr. 55,
având cod fiscal 3228004, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO68TREZ24740220XXXXX,
reprezentată prin primar;
13. Comuna
Berlişte, prin Consiliul Local Berlişte, cu sediul în Berlişte, str. Principală, nr. 99,
având cod fiscal 3228012, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr. RO47TREZ187510220XXXXX, reprezentat
prin primar;
14. Comuna
Berzasca, prin Consiliul Local Berzasca, cu sediul în Berzasca, nr. 282, având
cod fiscal 3228020, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO03TREZ18524510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
15. Comuna
Berzovia, prin Consiliul Local Berzovia, cu sediul în Berzovia, nr. 123, având cod
fiscal 3228039, cont deschis la Trezoreria Bocşa nr. RO48TREZ18424740220XXXXX, reprezentat prin
primar;
16. Comuna
Bolvaşniţa, prin Consiliul Local Bolvaşniţa, cu sediul în Bolvaşniţa, nr.141, având
cod fiscal 3228047, cont deschis la Trezoreria Caransebeş nr. RO34TREZ18224510220XXXXX, reprezentat
prin primar;
17. Comuna
Bozovici, prin Consiliul Local Bozovici, cu sediul în Bozovici, nr. 251B, având cod
fiscal 3228055, cont deschis la Trezoreria Bozovici nr. RO84TREZ19024700220XXXXX, reprezentat prin
primar;
18. Comuna
Brebu, prin Consiliul Local Brebu, cu sediul în Brebu, str. Gării, nr. 21, având cod
fiscal 3227629, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO22TREZ18124700271XXXXX, reprezentat prin
primar;
19. Comuna
Brebu Nou, prin Consiliul Local Brebu Nou, cu sediul în Gărîna, nr. 66, având cod
fiscal 3227637, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO91TREZ1815004XXX000102, reprezentat prin
primar;
20. Comuna
Bucoşniţa, prin Consiliul Local Bucoşniţa, cu sediul în Bucoşniţa, nr. 154, având
cod fiscal 3227645, cont deschis Ia Trezoreria Caransebeş, nr. RO57TREZ1895004XXX000024, reprezentat
prin primar;
21. Comuna
Buchin, prin Consiliul Local Buchin, cu sediul în Buchin, nr. 413, având cod fiscal
3227653, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO04TREZ1824740220XXXXX, reprezentat prin
primar;
22. Comuna
Caraşova, prin Consiliul Local Caraşova, cu sediul în Caraşova, str. Principală, nr.
274, având cod fiscal 3227661, cont deschis la Trezoreria Reşiţa nr. RO79TREZ18124740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
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23. Comuna
Cărbunari, prin Consiliul Local Cărbunari, cu sediul în Cărbunari, nr. 304, având
cod fiscal 3227660, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO49TREZ1855004XXX000028,
reprezentat prin primar;
24. Comuna
Ciclova Română, prin Consiliul Local Ciclova Română, cu sediul în Ciclova
Română, nr. 203, având cod fiscal 3227688, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr.
RO25TREZ1875004XXX000045, reprezentat prin primar;
25. Comuna
Ciuchici, prin Consiliul Local Ciuchici, cu sediul în Ciuchici, nr. 261, având cod
fiscal 3227696, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr. RO47TREZ18724510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
26. Comuna
Ciudanoviţa, prin Consiliul Local Ciudanoviţa, cu sediul în Ciudanoviţa, având
cod fiscal 3227700, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX, reprezentat prin
primar;
27. Comuna
Constantin Daicoviciu, prin Consiliul Local Constantiv Daincoviciu, cu sediul în
Constantin Daicoviciu, nr. 2, având cod fiscal 3227718, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.
RO04TREZ18224740220XXXXX, reprezentat prin primar;
28. Comuna
Copăcele, prin Consiliul Local Copăcele, cu sediul în Copăcele, nr. 122, având
cod fiscal 3227726, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO50TREZ18224840220XXXXX, reprezentat
prin primar;
29. Comuna
Cornea, prin Consiliul Local Cornea, cu sediul în Cornea, nr. 261, având cod fiscal
3227734, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO61TREZ18924740220XXXXX, reprezentat prin primar;
30. Comuna
Cornereva, prin Consiliul Local Cornereva, cu sediul în Cornereva, str. Principală,
nr. 330, având cod fiscal 3227742, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. ROTREZ18924510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
31. Comuna
Coronini, prin Consiliul Local Coronini, cu sediul în Corornini, nr. 58, având cod
fiscal 3227564, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO70TREZ18524740220XXXXX, reprezentat
prin primar;
32. Comuna
Dalboşeţ, prin Consiliul Local Dalboşeţ, cu sediul în Dalboşeţ, nr. 130, având cod
fiscal 3227750, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO16TREZ19024510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
33. Comuna
Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, nr. 1, având cod fiscal
3227769, cont deschis la Trezoreria Bocşa nr. RO78TREZ18424510220XXXXX, reprezentat prin primar;
34. Comuna
Dognecea, prin Consiliul Local Dognecea, cu sediul în Dognecea, nr. 639, având
cod fiscal 3227777, cont deschis la Trezoreria Reşiţa nr. RO12TREZ181245102220XXXXX, reprezentat prin
primar;
35. Comuna
Domaşnea, prin Consiliul Local Domaşnea, cu sediul în Domaşnea, nr. 318,
având cod fiscal 3227785, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO83TREZ18921360250XXXXX,
reprezentat prin primar;
36. Comuna
Eftimie Murgu, prin Consiliul Local Eftimie Murgu, cu sediul în Eftimie Murgu, nr.
265, având cod fiscal 3227793, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO32TREZ19021300205XXXXX,
reprezentat prin primar;
37. Comuna
Ezeriş, prin Consiliul Local Ezeriş, cu sediul în Ezeriş, str. Principală, nr. 1, având
cod fiscal 3227807, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO21TREZ181247402741XXXXX, reprezentat prin
primar;
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38. Comuna
Fîrliug, prin Consiliul Local Fîrliug, cu sediul în Fîrliug, nr. 80, având cod fiscal
3227815, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO21TREZ18124740271XXXXX, reprezentat prin primar;
39. Comuna
Forotic, prin Consiliul Local Forotic, cu sediul în Forotic, str. Principală, nr. 1,
având cod fiscal 3227823, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
40. Comuna
Gîrnic, prin Consiliul Local Gîrnic, cu sediul în Gîrnic, nr. 77, având cod fiscal
3227831, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO22TREZ1855004XXX000029, reprezentat prin
primar;
41. Comuna
Glimboca, prin Consiliul Local Glimboca, cu sediul în Glimboca, str. Principală, nr.
367, având cod fiscal 3227408, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO69TREZ18824510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
42. Comuna
Goruia, prin Consiliul Local Goruia, cu sediul în Goruia, nr. 211, având cod fiscal
3227416, cont deschis la Trezoreria Reşiţa nr. RO80TREZ18124700220XXXXX, reprezentat prin primar;
43. Comuna
Grădinari, prin Consiliul Local Grădinari, cu sediul în Grădinari, str. Principală, nr.
190, având cod fiscal 3227424, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
44. Comuna
Iablaniţa, prin Consiliul Local lablaniţa, cu sediul în Iablaniţa, str. Principală, nr.
89B, având cod fiscal 3227432, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.
RO25TREZ18624510220XXX, reprezentat prin primar;
45. Comuna
Lăpuşnicel, prin Consiliul Local Lăpuşnicel, cu sediul în Lăpuşnicel, nr. 278,
având cod fiscal 3227440, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO83TREZ19024740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
46. Comuna
Lăpuşnicu Mare, prin Consiliul Local Lăpuşnicu Mare, cu sediul în Lăpuşnicu
Mare, str. Principală, nr. 133, având cod fiscal 3227459, cont deschis la Trezoreria Bozovici nr.
RO16TREZ19024510220XXXXXX, reprezentat prin primar;
47. Comuna
Luncaviţa, prin Consiliul Local Luncaviţa, cu sediul în Luncaviţa, nr. 43, având
cod fiscal 3227467, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO61TREZ18924740220XXXXX, reprezentat
prin primar;
48. Comuna
Lupac, prin Consiliul Local Lupac, cu sediul în Lupac, nr. 1, având cod fiscal
3227475, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO57TREZ18124650220XXXXX, reprezentat prin primar;
49. Comuna
Marga, prin Consiliul Local Marga, cu sediul în Marga, nr. 217, având cod fiscal
3227483, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO10TREZ18824510210XXXXX, reprezentat prin
primar;
50. Comuna
Măureni, prin Consiliul Local Măureni, cu sediul în Măureni, nr. 371, având cod
fiscal 3227491, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO65TREZ18424510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
51. Comuna
Mehadia, prin Consiliul Local Mehadia, cu sediul în Mehadia, str. Principală, bl.
A4, având cod fiscal 3227505, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.
RO93TREZ18624700220XXXXX, reprezentat prin primar;
52. Comuna
Mehadica, prin Consiliul Local Mehadica, cu sediul în Mehadica, nr. 71, având
cod fiscal 3227513, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr. RO25TREZ18624510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
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53. Comuna
Naidăş, prin Consiliul Local Naidăş, cu sediul în Naidăş, str. Principală, nr. 1,
având cod fiscal 3227521, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
54. Comuna
Obreja, prin Consiliul Local Obreja, cu sediul în Obreja, nr. 164, având cod fiscal
3227530, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO12TREZ1885004XXX000023, reprezentat prin
primar;
55. Comuna
Ocna de Fier, prin Consiliul Local Ocna de Fier , cu sediul în Ocna de Fier, str.
Vale, nr. 107B, având cod fiscal 3227548, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr.
RO78TREZ18424510220XXXXX, reprezentat prin primar;
56. Comuna
Păltiniş, prin Consiliul Local Păltiniş, cu sediul în Păltiniş, str. Principală, nr. 164,
având cod fiscal 3227556, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO34TREZ18224510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
57. Comuna
Pojejena, prin Consiliul Local Pojejena, cu sediul în Pojejena, nr. 277, având cod
fiscal 3227572, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO70TREZ18524740220XXXXX, reprezentat
prin primar;
58. Comuna
Prigor, prin Consiliul Local Prigor, cu sediul în Prigor, nr. 323, având cod fiscal
3227580, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO05TREZ1905004XXX000025, reprezentat prin primar;
59. Comuna
Ramna, prin Consiliul Local Ramna, cu sediul în Ramna, str. Principală, nr. 26,
având cod fiscal 3227599, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO78TREZ18424510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
60. Comuna
Răcăşdia, prin Consiliul Local Răcăşdia, cu sediul în Răcăşdia, nr. 535, având
cod fiscal 3227602, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO52TREZ1875004XXX000044, reprezentat prin
primar;
61. Comuna
Rusca Montană, prin Consiliul Local Rusca Montană , cu sediul în Rusca
Montană, nr. 450, având cod fiscal 3227610, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr.
RO69TREZ18824510220XXXXX, reprezentat prin primar;
62. Comuna
Sacu, prin Consiliul Local Sacu, cu sediul în Sacu, str. Principală, nr. 52, având
cod fiscal 3227181, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO05TREZ18224700220XXXXX, reprezentat
prin primar;
63. Comuna Sasca Montană, prin Consiliul Local Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană,
nr. 375, având cod fiscal 3227190, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO20TREZ1875004XXX000038,
reprezentat prin primar;
64. Comuna Sicheviţa, prin Consiliul Local Sicheviţa, cu sediul în Sicheviţa, nr. 396, având cod
fiscal 3227203, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO03TREZ18524510220XXXXX, reprezentat
prin primar;
65. Comuna Slatina Timiş, prin Consiliul Local Slatina Timiş, cu sediul în Slatina Timiş, nr. 32,
având cod fiscal 3227211, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO91TREZ18924510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
66. Comuna Socol, prin Consiliul Local Socol, cu sediul în Socol, nr. 126, având cod fiscal
3227220, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă nr. RO71TREZ18524700220XXXXX, reprezentat prin
primar;
67. Comuna

Şopotu Nou, prin Consiliul Local Şopotu Nou, cu sediul în Şopotu Nou, nr. 19,
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având cod fiscal 3227238, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO16TREZ19024510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
68. Comuna Teregova, prin Consiliul Local Teregova, cu sediul înTeregova, nr. 358, având cod
fiscal 3227246, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO91TREZ18924510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
69. Comuna Ticvaniu Mare, prin Consiliul Local Ticvaniu Mare, cu sediul în Ticvaniu Mare,
având cod fiscal 3227254, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
70. Comuna Târnova, prin Consiliul Local Târnova, cu sediul în Târnova, având cod fiscal
3227262, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO12TREZ18124510220XXXXX. reprezentat prin primar;
71. Comuna Topleţ, prin Consiliul Local Topleţ, cu sediul în Topleţ, nr. 518, având cod fiscal
3227270, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr. RO25TREZ18624510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
72. Comuna Turnu Ruieni, prin Consiliul Local Turnu Ruieni, cu sediul în Turnu Ruieni, nr. 45,
având cod fiscal 3227289, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO06TREZ18221070250XXXXX,
reprezentat prin primar;
73. Comuna Văliug, prin Consiliul Local Văliug, cu sediul în Văliug, nr. 56, având cod fiscal
3227297, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO06TREZ181500221X002048, reprezentat prin primar;
74. Comuna Vărădia, prin Consiliul Local Vărădia, cu sediul în Vărădia, str. Principală nr. 379,
având cod fiscal 327300, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO47TERZ18124510220XXXXX reprezentat
prin primar;
75. Comuna Vermeş, prin Consiliul Local Vermeş, cu sediul în Vermeş, str. Principală, nr. 152,
având cod fiscal 3227319, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO78TREZ18424510220XXXXX ,
reprezentat prin primar;
76. Comuna Vrani, prin Consiliul Local Vrani, cu sediul în Vrani, nr. 93, având cod fiscal
3227327, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO47TREZ18724510220XXXXX, reprezentat prin primar;
77. Comuna Zăvoi, prin Consiliul Local Zăvoi, cu sediul în Zăvoi, nr. 186, având cod fiscal
3227335, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO69TREZ18824510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
78. Comuna Zorlenţu Mare, prin Consiliul Local Zorlenţu Mare, cu sediul în Zorlenţu Mare, nr. 34,
având cod fiscal 3227343, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO12TREZ18124510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „INTERCOM DEŞEURI CARAŞSEVERIN"(denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare , precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea 246/ 2005.
II. Denumirea
Art. 2. - Denumirea Asociaţiei este Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „INTERCOM DEŞEURI
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CARAŞ-SEVERIN", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 60141, eliberată de Ministerul
Justiţiei."
III. Sediul
Art. 3. - Sediul asociaţiei se află în Municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 7, etaj 1, conform
Protocolului nr. 538/01.04.2009 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „INTERCOM
DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" si Consiliul Judeţean - Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Caraş - Severin."
IV. Durata
Art. 4 Asociaţia este constituită pe durată nelimitata de timp, începând cu data înscrierii în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Reşiţa.
V. Voinţa de asociere/Scopul Asociaţiei
Art. 5 - (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în
cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" constituită în
scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a
serviciilor de salubrizare ( denumit în continuare Serviciul ) pe raza de competenţă a unităţilor administrativteritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau
regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice
aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui/mai multor
contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile."
Art. 6 (1) Asociaţia este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică,
nonsindicală şi nonsectantă, constituită pe baza dreptului la liberă asociere în conformitate cu art.37 din
Constituţia României, coroborat cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea 246/ 2005, ale Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Membrii asociaţiei acordă acesteia, în baza prezentului act constitutiv, un mandat special ca în
numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre să procedeze la delegarea gestiunii
serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în zonele de colectare stabilite în contractul de asociere."
VI. Patrimoniul iniţial
Art. 7 - (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 23.400 RON , constituit din contribuţia în numerar a
asociaţilor cu suma de 300 lei/ membru .
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor
bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Caraş - Severin altele decât bunurile ce compun sistemele
publice aferente Serviciului:
- imobilul situat în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Etaj I, conform Protocolului nr. 538/01.04.2009 privind darea în folosinţă gratuită a imobilului de mai sus în favoarea A.D.I. Intercom Deşeuri Caraş Severin, pe o perioadă de 10 ani (01.04.2009-31.03.2019).
(3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la
bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale membre;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.
(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice."
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VII. Organe de conducere, administrare si control
Art. 8 - Conducerea Asociaţiei
(1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor,
desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.
Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în
statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede
expres altfel.
(2) Administrarea Asociaţiei
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele
Asociaţiei şi încă 4 membri ( Asociaţii pot să prevadă şi un alt număr de membrii, cu condiţia ca numărul
total de membrii în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar) numiţi de adunarea generală pe o
perioada de 4 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
(3) Controlul financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum
3 membri sau o persoană juridică autorizată în acest scop, numiţi/tă de adunarea generală pentru o
perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
Prezentul Act a fost redactat în 6 exemplare.
Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul act constitutiv, şi anexele 1 -4 nu se vor modifica.

PREȘEDINTE
REPREZENTANTUL UNITĂȚII
ADMINISTRATIV TERITORIALE A
MUNICIPIULUI REȘIȚA
prin Ioan CRINA
VIZĂ JURIDIC
Stefan Silviu MIRON

Asociaţii:

1.

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN

2.

MUNICIPIUL REȘIȚA

3.

MUNICIPIUL CARANSEBEȘ

4.

ORAȘUL ANINA
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5.

ORAȘUL B. HERCULANE

6.

ORAȘUL BOCȘA

7.

ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ

8.

ORAȘUL ORAVIȚA

9.

ORAȘUL OȚELU ROȘU

10.

COMUNA ARMENIȘ

11.

COMUNA BĂNIA

12.

COMUNA BĂUȚAR

13.

COMUNA BERLIȘTE

14.

COMUNA BERZASCA
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15.

COMUNA BERZOVIA

16.

COMUNA BOLVAȘNIȚA

17.

COMUNA BOZOVICI

18.

COMUNA BREBU

19.

COMUNA BREBU NOU

20.

COMUNA BUCOȘNIȚA

21.

COMUNA BUCHIN

22.

COMUNA CARAȘOVA

23.

COMUNA CĂRBUNARI

24.

COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
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25.

COMUNA CIUCHICI

26.

COMUNA CIUDANOVIȚA

27.

COMUNA CONSTANTIN
DAICOVICIU

28.

COMUNA COPĂCELE

29.

COMUNA CORNEA

30.

COMUNA CORNEREVA

31.

COMUNA CORONINI

32.

COMUNA DALBOȘEȚ

33.

COMUNA DOCLIN

34.

COMUNA DOGNECEA
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35.

COMUNA DOMAȘNEA

36.

COMUNA EFTIMIE MURGU

37.

COMUNA EZERIȘ

38.

COMUNA FÎRLIUG

39.

COMUNA FOROTIC

40.

COMUNA GÎRNIC

41.

COMUNA GLIMBOCA

42.

COMUNA GORUIA

43.

COMUNA GRĂDINARI

44.

COMUNA IABLANIȚA
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45.

COMUNA LĂPUȘNICEL

46.

COMUNA LĂPUȘNICU MARE

47.

COMUNA LUNCAVIȚA

48.

COMUNA LUPAC

49.

COMUNA MARGA

50.

COMUNA MĂURENI

51.

COMUNA MEHADIA

52.

COMUNA MEHADICA

53.

COMUNA NAIDĂȘ

54.

COMUNA OBREJA
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55.

COMUNA OCNA DE FIER

56.

COMUNA PĂLTINIȘ

57.

COMUNA POJEJENA

58.

COMUNA PRIGOR

59.

COMUNA RAMNA

60.

COMUNA RĂCĂȘDIA

61.

COMUNA RUSCA MONTANĂ

62.

COMUNA SACU

63.

COMUNA SASCA MONTANĂ

64.

COMUNA SICHEVIȚA
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65.

COMUNA SLATINA TIMIȘ

66.

COMUNA SOCOL

67.

COMUNA ȘOPOTU NOU

68.

COMUNA TEREGOVA

69.

COMUNA TICVANIU MARE

70.

COMUNA TÂRNOVA

71.

COMUNA TOPLEȚ

72.

COMUNA TURNU RUIENI

73.

COMUNA VĂLIUG

74.

COMUNA VĂRĂDIA
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75.

COMUNA VERMEȘ

76.

COMUNA VRANI

77.

COMUNA ZĂVOI

78.

COMUNA ZORLENȚU MARE

Anexa nr. 1 Primii reprezentanţi ai asociaţilor

1.

JUDEȚUL CARAȘ
SEVERIN

Sorin Frunzăverde, cu domiciliul în Reşiţa, str.Lalelelor, nr.3, ap.2, posesor al.C.I.
seria KS, nr.158700, având CNP 1600426113683, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.99 din 11.07.2008;

Stepanescu Mihai, cu domiciliul în Reşiţa, str. Colonia Oltului, nr. 17, posesor al
C.I. seria KS, nr.099840, având CNP 1650315113690, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 229 din 17.09.2008;

2.

MUNICIPIUL REȘIȚA

3.

Marcel Vela, posesor al C.I. seria KS, nr. 345150, având CNP 1630602110661,
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 13.03.2009.

4.

ORAȘUL ANINA

Neicu Gheorghe, cu domiciliul în Anina, posesor al C.I. seria KS, nr. 013584,
având CNP 1510113110011, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din
28.08.2008;

5.

ORAȘUL B. HERCULANE

Vasilescu Nicolae, cu domiciliul în Băile Herculane, posesor al C.I. seria KS, nr.
255037, având CNP 1711004110076, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din
19.08.2008;

6.

ORAȘUL BOCȘA

Pascu Patriciu Mirel, cu domiciliul în Bocşa, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, posesor
al C.I. seria KS, nr. 137872, având CNP 1711209110130, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 155 din 29.08.2008;
Chisăliţă Ion, cu domiciliul în Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20,
posesor al C.I. seria KS, nr. 274608, având CNP 1550423111133, prin Hotărârea
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7.

ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ

Consiliului Local nr. 77 din 30.09.2008;

8.

ORAȘUL ORAVIȚA

Ion Goga, cu domiciliul în Oraviţa, Str. Zona Gării, B1.A10, Sc.C, Ap.6, posesor al
C.I. seria KS, nr. 238680, având CNP 15310117112501, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 69 din 26.08.2008;

9.

ORAȘUL OȚELU ROȘU

10.

COMUNA ARMENIȘ

Iancu Simion-Simi, cu domiciliul în Oţelu Roşu, Bld. Libertăţii, nr. 9, bl. 3, ap. 3,
posesor al C.I. seria KS, nr. 286344, având CNP 1571022110676, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 108 din 25.09.2008;
Vetreş Ioan, cu domiciliul în Armeniş, nr. 134, posesor al C.I. seria KS, nr.
046548, având CNP 1670916110645, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din
25.07.2008;

COMUNA BĂNIA

Albu Alexandru Vichentie, cu domiciliul în localitatea Bănia, nr. 494, posesor al
C.I. seria KS, nr. 091523, având CNP 1691224110444, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 64 din 20.08.2008;

12.

COMUNA BĂUȚAR

Barbescu Romulus, cu domiciliul încomuna Băuţar, nr. 254, posesor al C.I. seria
KS, nr. 000087, având CNP 1520929113284, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
28 din 29.08.2008;

13.

COMUNA BERLIȘTE

Popovici Tiberius, cu domiciliul în comuna Berlişte, sat Iam, nr. 98, posesor al C.I.
seria KS, nr. 191033, având CNP 1590225112523, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 53 din 28.08.2008;

14.

COMUNA BERZASCA

Furdui Petru-Nicolae, cu domiciliul în Berzasca, nr. 328, posesor al C.I. seria KS,
nr. 179292, având CNP 1710305110079, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38
din 21.08.2008;

15.

COMUNA BERZOVIA

Luca Aurel-Coriolan, cu domiciliul în Berzovia, nr.122, posesor al C.I. seria KS nr.
283933, având CNP 1490805110137, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
28.09.2008;

11.

Neagoe Andrei, cu domiciliul în comuna Bolvaşniţa, sat Vîrciorova, nr.39, posesor
al C.I. seria KS, nr.282894, având CNP 1531231110657, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 26 din 15.09.2008;

16.

COMUNA BOLVAȘNIȚA

17.

COMUNA BOZOVICI

Miclea Aurel, cu domiciliul în Bozovici,bl.267, sc 1, posesor al C.I. seria K.S., nr.
000301, având CNP 1521205110442, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din
25.09.2008;

18.

COMUNA BREBU

Roşea Viorel-Mitea, cu domiciliul în Brebu, nr.18, posesor al C.I. seria KS,
nr.161928, având CNP 1680624110669, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37
din 30.09.2008;

19.

COMUNA BREBU NOU

Rank Karol, cu domiciliul în Gărîna, nr. 29 posesor al C.I. seria KS, nr. 201583,
având CNP 1611113113717, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26.09.2008;

Paica Gheorghe, cu domiciliul în comuna Bucoşniţa, sat Petroşniţa, nr. 90,
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COMUNA BUCOȘNIȚA

posesor al C.I. seria KS, nr. 114476, având CNP 1570411110655, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 31 din 20.08.2008;

21.

COMUNA BUCHIN

Coilă Gheorghe, cu domiciliul în comuna Buchin, sat Poiana, nr. 148, posesor al
C.I. seria KS, nr. 062197, având CNP 1630922110647, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 25 din 05.09.2008;

22.

COMUNA CARAȘOVA

Bogdan Petru, cu domiciliul în Caraşova, nr. 683, posesor al C.I. seria KS, nr.
014838 având CNP 1590624113674, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din
10.09.2008;

23.

COMUNA CĂRBUNARI

Prăsnescu Gheorghe, cu domiciliul în Cărbunari, nr. 165, posesor al C.I. seria KS,
nr. 191365, având CNP 1641227112509, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40
din 22.08.2008;

24.

COMUNA CICLOVA
ROMÂNĂ

Percea Gheorghe, cu domiciliul în Ciclova Română, nr. 2, posesor al C.I. seria
KS, nr. 028769, având CNP 1590716112502, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
32 din 30.08.2008;

25.

COMUNA CIUCHICI

Orbulescu Ion, cu domiciliul în comuna Ciuchici, sat Macovişte, nr. 52, posesor al
C.I. seria KS, nr. 083732, având CNP 1680326110073, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 22 din 26.08.2008;

26.

COMUNA CIUDANOVIȚA

27.

COMUNA CONSTANTIN
DAICOVICIU

28.

COMUNA COPĂCELE

Şutac Ioan, cu domiciliul în Copăcele, nr.161, posesor al C.I. seria KS, nr.
068453, având CNP 1550627110658, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din
09.10.2008;

29.

COMUNA CORNEA

Jurescu Ion, cu domiciliul în Cornea, sat Cuptoare, nr. 13, posesor al C.I. seria
KS, nr. 252669, având CNP 1560523110651, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
27 din 28.08.2008;

30.

COMUNA CORNEREVA

Lozici Stefan-Ioan, cu domiciliul în Cornereva, nr. 547, posesor al C.I seria KS, nr.
122763, având CNP 1690601110086, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
12.09.2008;

31.

COMUNA CORONINI

Dăneţ Gheorghe, cu domiciliul în Coronini, nr. 343, posesor al C.I. seria KS, nr.
072480, având CNP 1560214111131, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47din
08.11.2008;

32.

COMUNA DALBOȘEȚ

Băcilă Piţu-Sorin, cu domiciliul în Dalboşeţ, posesor al C.I. seria KS, nr. 104120,
având CNP 1680608110431, prin Hotărârea Consiliului Local nr.51 din

20.

Botoş Adrian, cu domiciliul în Ciudanoviţa, bl. 2, ap. 13, posesor al C.I. seria KS,
nr. 161227, având CNP 1691125112500, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43
din 23.09.2008;
Boambeş Daniel, cu domiciliul în comuna Constantin Daicoviciu, sat Prisaca, nr.
8, posesor al C.I. seria KS, nr. 186313, având CNP 1750426110642, prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 11.09.2008;
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25.08.2008;

33.

COMUNA DOCLIN

Oană Dănuţ, cu domiciliul în Doclin, sat Doclin, nr. 86, posesor al C.I. seria KS,
nr. 102503, având CNP 1620314110153, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44
din 29.08.2008;

34.

COMUNA DOGNECEA

Moise Elena, cu domiciliul în Dognecea, nr. 567, posesor al C.I. seria KS nr.
144672, având CNP 2550730113671, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din
30.09.2008;
Lorinţ Petru, cu domiciliul în comuna Domaşnea, sat Cănicea, nr. 94, posesor al
C.I. seria KS, nr. 170745, având CNP 1630419110642, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 37 din 02.09.2008;

35.

COMUNA DOMAȘNEA

36.

COMUNA EFTIMIE MURGU având CNP 1460804110447, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din

Imbrescu Ilie, cu domiciliul în Eftimie Murgu, posesor al C.I. seria KS, nr. 028957,
29.09.2008;

37.

COMUNA EZERIȘ

Rusu Ioan, cu domiciliul în Soceni, nr. 124A, posesor al C.I. seria KS, nr. 067072,
având CNP 1671124113685, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din
31.08.2008;

38.

COMUNA FÎRLIUG

Borduz Ioan, cu domiciliul în comuna Fîrliug, sat Dezeşti, nr. 151A, posesor al C.I.
seria KS, nr. 134310, având CNP 1550316113670, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 46 din 29.08.2008;

39.

COMUNA FOROTIC

Stoia Ion, cu domiciliul în Forotic, nr. 117, posesor al C.I. seria KS, nr. 199942,
având CNP 1600424112512, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din
31.08.2008;
Tismănariu Nicolae, cu domiciliul în comuna Gîrnic, sat Padina Matei, nr. 113A,
posesor al C.I. seria KS, nr. 159416, având CNP 1640106111121, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 30 din 25.09.2008;

40.

COMUNA GÎRNIC

41.

COMUNA GLIMBOCA

Crîsnic Petru-Novac, cu domiciliul în comuna Glimboca, nr. 406, posesor al C.I.
seria KS, nr. 137801, având CNP 1641020110648, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 31 din 29.08.2008;

42.

COMUNA GORUIA

Susa Nicolae cu domiciliul în comuna Goruia, sat Gîrlişte, nr. 195, posesor al C.I.
seria KS nr. 219032, având CNP 1580828113682, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 30 din 19.09.2008;

43.

COMUNA GRĂDINARI

Moşoarcă Ion, cu domiciliul în Comuna Grădinari, sat Greoni, nr.153, posesor al
C.I. seria KS, nr.196307, având CNP 1590122112505, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 25 din 12.09.2008;

44.

COMUNA IABLANIȚA

Terteleacă Victor, cu domiciliul în Iablaniţa, posesor al C.I. seria KS, nr. 272989,
având CNP 1690401212968, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din
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29.08.2008;

45.

COMUNA LĂPUȘNICEL

Canea Ilie, cu domiciliul în comuna Lăpuşnicel, sat Pîrvova, nr. 262, posesor al
C.I. seria KS, nr. 157248, având CNP 1550113110434, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 23 din 08.09.2008;

46.

COMUNA LĂPUȘNICU
MARE

Lala Ion, cu domiciliul în Lăpuşnicu Mare, nr. 161, posesor al C.I. seria KS nr.
123460, având CNP 1690119110448, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din
29.09.2008;

47.

COMUNA LUNCAVIȚA

Velescu Ion, cu domiciliul în comuna Teregova, sat Verendin, nr. 180, posesor al
C.I. seria KS nr. 159454, având CNP 1600501110652, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 52 DIN 03.10.2008;

48.

COMUNA LUPAC

Vlasici Marian, cu domiciliul în Lupac, sat Clocotici, nr. 53A, posesor al C.I. seria
KS, nr. 218453, având CNP 1560325113743, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
46 din 26.09.2008;

49.

COMUNA MARGA

Adam Trandafir, cu domiciliul în Marga, posesor al C.I. seria KS, nr. 069897,
având CNP 1680201113302, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
25.09.2008;

50.

COMUNA MĂURENI

Puşcaş Traian, cu domiciliul în Măureni, nr. 375, posesor al C.I. seria KS, nr.
008559, având CNP 1670806113676, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din
27.08.2008;

51.

COMUNA MEHADIA

Panduru Iancu, cu domiciliul în Mehadia, str. Plugova, nr. 206, posesor al C.I.
seria KS, nr. 284445, având CNP 1630529110086, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 56 din 29.08.2008;

52.

COMUNA MEHADICA

Cătană Iosif, cu domiciliul în Mehadica, nr. 128, posesor al C.I. seria KS, nr.
155416, având CNP 1470114113678, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din
13.09.2008;

53.

COMUNA NAIDĂȘ

Gârjan Andrei, cu domiciliul în Naidăş, bl. 1, sc. 1, ap. 1, posesor al C.I. seria KS,
nr. 247147, având CNP 1520526112503, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21
din 19.08.2008;

54.

COMUNA OBREJA

Pop Petru, cu domiciliul în comuna Obreja, posesor al C.I. seria KS, nr. 153339,
având CNP 1541203110662, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din
22.08.2008;

55.

COMUNA OCNA DE FIER

56.

COMUNA PĂLTINIȘ

Ciobîcă Mircea-Gică, cu domiciliul în Ocna de Fier, str, Moraviţa, nr. 166, posesor
al C.I. seria KS, nr. 100286, având CNP 1730429110150, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 32 din 29.08.2008;
Prodan Ioan, cu domiciliul în Cornuţel, nr. 250, posesor al C.I. seria KS, nr.
177938, având CNP 1490109110617, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din
29.08.2008;
Radovancovici Omer, cu domiciliul în comuna Pojejena, sat Brelobreşca, nr. 40,
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posesor al B.I. seria HC, nr. 806512, având CNP 1650823111126, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 82 din 23.09.2008;

57.

COMUNA POJEJENA

58.

COMUNA PRIGOR

Verindeanu Pavel, cu domiciliul în comuna Prigor, nr. 404, posesor al C.I. seria
KS, nr. 229152, având CNP 1611103110433, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
29 din 29.08.2008;

59.

COMUNA RAMNA

Mircea Ioan-Nicolae, cu domiciliul în comuna Ramna, nr. 328, posesor al C.I.
seria KS, nr. 000813, având CNP 1601106110134, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 42 din 29.09.2008;

60.

COMUNA RĂCĂȘDIA

Lechici Mirco, cu domiciliul în Răcăşdia, nr. 424A, posesor al C.I. seria KS, nr.
257489, având CNP 1490904112510, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din
28.08.2008;

61.

COMUNA RUSCA
MONTANĂ

62.

COMUNA SACU

Daminescu Nicolae, cu domiciliul în Sacu, posesor al C.I. seria KS, nr. 022989,
având CNP 1661013110647, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din
28.08.2008;

63.

COMUNA SASCA
MONTANĂ

Poplicean Ion, cu domiciliul în Sasca Montană, bl. 7, ap. 4, posesor al C.I. seria
KS, nr. 236327, având CNP 1771123112505, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
68 din 26.09.2008;

64.

COMUNA SICHEVIȚA

Jurca Petru, cu domiciliul în Sicheviţa, nr. 194, posesor al C.I. seria KS, nr.
158556, având CNP 1590503111139, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din
19.09.2008;

65.

COMUNA SLATINA TIMIȘ

Roma Gheorghe, cu domiciliul în Slatina Timiş, posesor al C.I. seria KS, nr.
164939, având CNP 1690911110648, prin Hotărârea Consiliului Local nr.44 din
01.09.2008;

66.

COMUNA SOCOL

Ghiţă Valentin, cu domiciliul în comuna Socol, sat Zlatiţa, nr. 149, posesor al C.I.
seria KS, nr. 242386, având CNP 1670124112500, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 47 din 23.09 2008;

67.

COMUNA ȘOPOTU NOU

Baba Păun, cu domiciliul în Şopotu Nou, sat Urcu, nr. 3, posesor al C.I. seria KS,
nr. 061123, având CNP 1630606110435, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28
din 30.09.2008;

68.

COMUNA TEREGOVA

Damian Romulus Marius, cu domiciliul în Teregova, nr. 503, posesor al C.I. seria
KS, nr. 261100, având CNP 1680305110643, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
39 din 16.10.2008;

COMUNA TICVANIU MARE

Fiştea George, cu domiciliul în comuna Ticvaniu Mare, sat Ticvaniu Mic, nr. 25,
posesor al C.I. seria KS, nr. 040802, având CNP 1770301163212, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 40 din 11.09.2008;

69.

Ecobici Dorin, cu domiciliul în Rusca Montană, nr. 374, posesor al C.I. seria KS,
nr. 237769, având CNP 1510831113286, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32
din 19.09.2008;
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70.

COMUNA TÂRNOVA

Blagoiescu Birău Rusalin, cu domiciliul în comuna Târnova, nr. 86, posesor al C.I.
seria KS, nr. 056576, având CNP 1690414113686, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 52 din 12.09.2008;

71.

COMUNA TOPLEȚ

Hasca Ilie, cu domiciliul în Topleţ, nr. 283, posesor al C.I. seria KS, nr. 267077,
având CNP 1580423110072, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din
11.09.2008;

72.

COMUNA TURNU RUIENI

Harambaşa Petru, cu domiciliul în Zerveşti, posesor al C.I. seria KS, nr. 161402,
având CNP 1570607110645, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din
05.09.2008;

73.

COMUNA VĂLIUG

Mocanu Marius, cu domiciliul în Văliug, nr. 64, posesor al C.I. seria KS, nr.
236457, având CNP 1740202113691, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din
10.09.2008;

COMUNA VĂRĂDIA

Muşa Dănuţ Ionel, cu domiciliul în localitatea Vărădia, nr. 33, posesor al C.I. seria
KS, nr. 187301, având CNP 1691204112500, prin Hotărârea Consiliului Local
nr.52 din 30.09.2008;

74.

75.

COMUNA VERMEȘ

76.

COMUNA VRANI

Damian Ion Iacob cu domiciliul în localitatea Vermeş, nr. 226, judeţul CaraşSeverin, posesor al C.I. seria KS, nr. 097739, având CNP 1660204113689, prin
Hotărârea Consiliului Local nr.52 din 30.09.2008;

Micşa Dănuţ, cu domiciliul în Vrani, nr. 84 posesor al C.I. seria KS, nr. 269251,
având CNP 1620226112509, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din
17.10.2008;

77.

COMUNA ZĂVOI

Bunei Antonie, cu domiciliul în comuna Zăvoi, sat Valea Bistrei, nr. 102 posesor al
C.I. seria KS, nr. 000089, având CNP 1480729113281, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 93 din 30.09.2008;

78.

COMUNA ZORLENȚU
MARE

Işfan Viorel, cu domiciliul în Zorlenţu Mare, posesor al C.I. seria KS, nr. 035243,
având CNP 1570516113690, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din
29.08.2008;
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Anexa nr. 2 Membrii primei Adunări Generale a Asociaţilor
dl. Roşeţi Gheorghe numit de Consiliul Judeţean Caraş - Sever
dl. Hotnogu Dorinei numit de Consiliul Local Reşiţa;
dl. Versehora Zenoviu numit de Consiliul Local Anina;
dl. Ruzmir Răzvan numit de Consiliul Local Băile Herculane;
dl. Mănescu Aurel numit de Consiliul Local Bocşa;
dl. Tiugan Marin Victor Grig numit de Consiliul Local Moldova Nouă;
dl Laza Marcel numit de Consiliul Local Oraviţa;
dl. Sauca Mihai numit de Consiliul Local Oţelu roşu ;
dl. Dragomir Ioan numit de Consiliul Local Armeniş ;
dl. Surulescu Dănilă numit de Consiliul Local Bănia ;
dl. Adam Gheorghe numit de Consiliul Local Berlişte;
dl. Barbescu Romulus numit de Consiliul Local Băuţar;
dna. Gurban Silvia numită de Consiliul Local Berzasca;
dl. Aurel Coriolan Luca numit de Consiliul Local Berzovia;
dl. Neagoe Andrei numit de Consiliul Local Bolvaşniţa;
dl. Gherghinescu Stelian numit de Consiliul Local Bozovici;
dl. Bugărin Ioan numit de Consiliul Local Brebu;
dl. Ivănescu Mihai numit de Consiliul Local Brebu Nou;
dl. Belciu Ioan numit de Consiliul Local Bucoşniţa;
dl. Coila Gheorghe numit de Consiliul Local Buchin;
dl. Frana Petru numit de Consiliul Local Caraşova;
dna. Cîmpeanu Sorina Ana numită de Consiliul Local Cărbunari;
dl. Murgu Afrim numit de Consiliul Local Ciclova Română;
dl. Raica Ion numit de Consiliul Local Ciuchici;
dl. Adrian Botoş numit de Consiliul Local Ciudanoviţa;
dl. Răduţ Cristinel numit de Consiliul Local Constantin Daicoviciu;
dl. Hartauca Ion numit de Consiliul Local Copăcele;
dl. Sabailă Petru numit de Consiliul Local Cornea;
dl. Măran-Strezaru Alinpe numit de Consiliul Local Cornereva;
dl. Milutin Iosif numit de Consiliul Local Coronini;
dl. Velcotă Iosif numit de Consiliul Local Dalboşeţ;
dl. Dănuţ Oană numit de Consiliul Local Doclin;
dl. Păvălucă Ioan numit de Consiliul Local Dognecea;
dl. Benghia Zarie numit de Consiliul Local Domaşnea;
dl. Otiman Mihai numit de Consiliul Local Eftimie Murgu;
dl. Rusu Ioan numit de Consiliul Local Ezeriş;
dl. Bogdea Ion numit de Consiliul Local Fîrliug;
dl. Pincu Andrei numit de Consiliul Local Forotic;
dl. Tismănariu Nicolae numit de Consiliul Local Gîrnic;
dl. Crîsnic Petru Novac numit de Consiliul Local Glimboca;
dl. Nicolae Susa numit de Consiliul Local Goruia;
dl. Drăghina Ion Dan numit de Consiliul Local Grădinari;
dl. Gherescu Ştefan numit de Consiliul Local Iablaniţa;
dl. Rădici Marian numit de Consiliul Local Lupac;
dl. Adam Trandafir numit de Consiliul Local Marga;
dl. Masay Iosif Ivan numit de Consiliul Local Măureni;
dl. Străinescu Pavel numit de Consiliul Local Lăpuşnicel;
dl. Bihoi Iosif numit de Consiliul Local Lăpuşnicu Mare;
dl. Fiat Moise numit de Consiliul Local Luncaviţa;
dl. Pepsila Matei numit de Consiliul Local Mehadia;
dl. Curescu Pavel numit de Consiliul Local Mehadica;
dl. Craia Cristian-Ion numit de Consiliul Local Naidăş
dl. Arşovan Teodor numit de Consiliul Local Obreja;
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dl. Tarbuzan Constantin numit de Consiliul Local Ocna de Fier;
dna. Truică Elena numită de Consiliul Local Păltiniş;
dl. Ştefanovici Goran numit de Consiliul Local Pojejena;
dl. Matei Ştefan numit de Consiliul Local Prigor;
dl. Miloş Sorin Laurenţiu numit de Consiliul Local Ramna;
dl. Goian Viorel numit de Consiliul Local Răcăşdia;
dl. Bîrlădeanu Iulian numit de Consiliul Local Rusca Montană;
dna. Boran Ligia Maria numită de Consiliul Local Sacu;
dna Potocean Ana numită de Consiliul Local Sasca Montană;
dl. Subţire Roman Ionel numit de Consiliul Local Sicheviţa;
dl. Zeicu Gheorghe numit de Consiliul Local Slatina Timiş;
dl. Stancu Ioan numit de Consiliul Local Socol;
dl. Miloş Eugen Ionuţ numit de Consiliul Local Şopotu Nou;
dl. Codilă Traian numit de Consiliul Local Teregova;
dl. Manciu Niculiţă numit de Consiliul Local Ticvaniu Mare;
dl. Păun Rusalin numit de Consiliul Local Tîrnova;
dl. Erimescu Ilie numit de Consiliul Local Topleţ;
dl. Bălu Nicolae numit de Consiliul Local Turnui Ruieni;
dl. Enea Vasile numit de Consiliul Local Văliug;
dl. Magarin Dănuţ Florin numit de Consiliul Local Vărădia;
dl. Ion Iacob Damian numit de Consiliul Local Vermeş;
dl. Micşa Dănuţ numit de Consiliul Local Vrani;
dl. Scorobete Ion numit de Consiliul Local Zăvoi;
dl. Mgheţi Nicolae numit de Consiliul Local Zorlenţul Mare;

Anexa nr. 3 Primul consiliu director
Sunt numiţi în calitate de membrii:
1. Bocşan Florentin - Preşedinte

- C.I. seria KS nr. 215389, CNP - 1610404110161

2. Blajovan Ioan Viorel - Membru - C.I. seria KS nr. 158283, CNP - 1530122113671
3. Ursulescu lon-Bujor - Membru

- C.I. seria KS nr. 098456, CNP - 1570620110647

4. Bîcleşan Alexandru - Membru - C.I. seria KS nr. 280431, CNP - 1510115111121
5. Laţcu Domnosie - Membru

- C.I. seria KS nr. 307879, CNP – 1520104113301

Anexa nr. 4 Prima comisie de cenzori
Membrii comisiei de cenzori ai Asociaţiei de mai sus sunt:
1. dl. Tănase Aurel, domiciliat în localitatea Reşiţa, str. Zadei, bl.B 1, sc. 1, ap.3, judeţul Caraş-Severin
identificată prin CI seria KS nr.l34133 care este contabil autorizat;
2. d-na Pavel Nuta Gina , domiciliata in localitatea Oraviţa, str. Crinilor, nr. 43, Judeţul Caras - Severin,
identificata prin C.L seria KS nr. 214824, CNP 2731117393701;
3. d-na Filip Lavinia Ariana , domiciliata in localitataea Resita, str. Fintinilor, nr. 5, bl. 5, ap. 14, Judeţul Caras Severin, identificata prin C.L seria KS nr. 018393, CNP 2781107113701. "
Anexa nr. 5 Președintele asociației și consiliu director
Presedintele asociației este:
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Reprezentantul legal al Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Reșița
Consiliul director
Reprezentantul legal al Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Reșița - președinte;
Reprezentantul legal al Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Caransebeș - membru;
Reprezentantul legal al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Oravița - membru;
Reprezentantul legal al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Moldova Nouă - membru;
Reprezentantul legal al Unității Administrativ Teritoriale a Comunei Bozovici - membru;
ANEXA NR. 6 Comisia de cenzori
RADA DOINA domiciliată în Reșița, str. Nicluță Stănescu, nr. 2, jud. Caraș - Severin, CNP 2590308113675,
posesoare a CI seria KS nr. 442411 - expert contabil;
POPOVICI-MARCIUC MARIANA domiciliată în Reșița, b-ul Republicii, nr. 7, sc. 2, et. 9, ap. 37, jud. Caraș Severin, CNP 2630628113690, posesoare a CI seria KS nr. 529779;
PEICA IONELA domiciliată în Reșița, str. Corbului, nr. 9, sc. 1, ap. 3, jud. Caraș - Severin, CNP 2670702110133,
posesoare a CI seria KS nr. 493312
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ACT ADIŢIONAL NR. 3 DIN ______/__________
LA STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" DIN 13.01.2009

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 855 din 2008 - pentru aprobarea Actului constitutiv cadru si a
Statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităti
publice - salubrizare, prevederile Hotărârii de Guvern nr. 742 din 2014 - privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4
la Hotărârea Guvemului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, Legea nr.
313/2015 precum şi a prevederilor art. 16 alin. 2 lit. h din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" , Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM
DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" se modifică şi va avea următorul cuprins după cum urmează :

I. Asociaţii
1 Judeţul Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş - Severin, cu sediul în Reşiţa, P-ţa. 1
Decembrie 1918,
nr. 1, având cod fiscal 3227890, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr.
RO12TREZ18124510220XXXXX, reprezentat prin preşedinte;
2. Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A,
având cod fiscal 3228764, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO12TREZ18124510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
3. Municipiul Caransebeş prin Consiliul Local Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, P-ţa
Revoluţiei, nr. 1 , având cod fiscal 3227947 , cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.
RO34TREZ18224510220XXXXX, reprezentat prin primar;
4. Oraşul Anina prin Consiliul Local Anina, cu sediul în Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 49, având cod
fiscal 3227912, cont deschis la Trezoreria Anina nr. RO56TREZ18324510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
5. Oraşul Băile Herculane prin Consiliul Local Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str.
Mihai Eminescu, nr. 10, având cod fiscal 3227920, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.
RO25TREZ18624510220XXXXX, reprezentat prin primar;
6. Oraşul Bocşa prin Consiliul Local Bocşa, cu sediul în Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
având cod fiscal 3227939, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO48TREZ18424740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
7. Oraşul Oraviţa prin Consiliul Local Oraviţa, cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60,
având cod fiscal 3227963, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, reprezentat prin primar;
8. Oraşul Oţelu Roşu prin Consiliul Local Oţelu Roşu, cu sediul în Oţelu Roşu, str. Rozelor, nr. 2,
având cod fiscal 3227971, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu nr. RO55TREZ1885004XXX000025,
reprezentat prin primar;
9. OraşuI Moldova Nouă prin Consiliul Local Moldova Nouă, cu sediul în Moldova Nouă, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 26, având cod fiscal 3227955, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr.
RO70TREZ18524740220XXXXX, reprezentat prin primar;
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10. Comuna
Armeniş, prin Consiliul Local Armeniş, cu sediul în Armeniş, nr. 368, având cod
fiscal 3227980, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO91TREZ18924510220XXXXX, reprezentată prin
primar;
11. Comuna
Bănia, prin Consiliul Local Bănia, cu sediul în Bănia, str. Principală, nr. 120, având
cod fiscal 3227998, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO16TREZ19024510220XXXXX, reprezentată
prin primar;
12. Comuna
Băuţar, prin Consiliul Local Băuţar, cu sediul în Băuţar, str. Principală, nr. 55,
având cod fiscal 3228004, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO68TREZ24740220XXXXX,
reprezentată prin primar;
13. Comuna
Berlişte, prin Consiliul Local Berlişte, cu sediul în Berlişte, str. Principală, nr. 99,
având cod fiscal 3228012, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr. RO47TREZ187510220XXXXX, reprezentat
prin primar;
14. Comuna
Berzasca, prin Consiliul Local Berzasca, cu sediul în Berzasca, nr. 282, având
cod fiscal 3228020, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO03TREZ18524510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
15. Comuna
Berzovia, prin Consiliul Local Berzovia, cu sediul în Berzovia, nr. 123, având cod
fiscal 3228039, cont deschis la Trezoreria Bocşa nr. RO48TREZ18424740220XXXXX, reprezentat prin
primar;
16. Comuna
Bolvaşniţa, prin Consiliul Local Bolvaşniţa, cu sediul în Bolvaşniţa, nr.141, având
cod fiscal 3228047, cont deschis la Trezoreria Caransebeş nr. RO34TREZ18224510220XXXXX, reprezentat
prin primar;
17. Comuna
Bozovici, prin Consiliul Local Bozovici, cu sediul în Bozovici, nr. 251B, având cod
fiscal 3228055, cont deschis la Trezoreria Bozovici nr. RO84TREZ19024700220XXXXX, reprezentat prin
primar;
18. Comuna
Brebu, prin Consiliul Local Brebu, cu sediul în Brebu, str. Gării, nr. 21, având cod
fiscal 3227629, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO22TREZ18124700271XXXXX, reprezentat prin
primar;
19. Comuna
Brebu Nou, prin Consiliul Local Brebu Nou, cu sediul în Gărîna, nr. 66, având cod
fiscal 3227637, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO91TREZ1815004XXX000102, reprezentat prin
primar;
20. Comuna
Bucoşniţa, prin Consiliul Local Bucoşniţa, cu sediul în Bucoşniţa, nr. 154, având
cod fiscal 3227645, cont deschis Ia Trezoreria Caransebeş, nr. RO57TREZ1895004XXX000024, reprezentat
prin primar;
21. Comuna
Buchin, prin Consiliul Local Buchin, cu sediul în Buchin, nr. 413, având cod fiscal
3227653, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO04TREZ1824740220XXXXX, reprezentat prin
primar;
22. Comuna
Caraşova, prin Consiliul Local Caraşova, cu sediul în Caraşova, str. Principală, nr.
274, având cod fiscal 3227661, cont deschis la Trezoreria Reşiţa nr. RO79TREZ18124740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
23. Comuna
Cărbunari, prin Consiliul Local Cărbunari, cu sediul în Cărbunari, nr. 304, având
cod fiscal 3227660, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO49TREZ1855004XXX000028,
reprezentat prin primar;
24. Comuna

Ciclova Română, prin Consiliul Local Ciclova Română, cu sediul în Ciclova
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Română, nr. 203, având cod fiscal 3227688,
RO25TREZ1875004XXX000045, reprezentat prin primar;

cont

deschis

la Trezoreria

Oraviţa,

nr.

25. Comuna
Ciuchici, prin Consiliul Local Ciuchici, cu sediul în Ciuchici, nr. 261, având cod
fiscal 3227696, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr. RO47TREZ18724510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
26. Comuna
Ciudanoviţa, prin Consiliul Local Ciudanoviţa, cu sediul în Ciudanoviţa, având
cod fiscal 3227700, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX, reprezentat prin
primar;
27. Comuna
Constantin Daicoviciu, prin Consiliul Local Constantiv Daincoviciu, cu sediul în
Constantin Daicoviciu, nr. 2, având cod fiscal 3227718, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.
RO04TREZ18224740220XXXXX, reprezentat prin primar;
28. Comuna
Copăcele, prin Consiliul Local Copăcele, cu sediul în Copăcele, nr. 122, având
cod fiscal 3227726, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO50TREZ18224840220XXXXX, reprezentat
prin primar;
29. Comuna
Cornea, prin Consiliul Local Cornea, cu sediul în Cornea, nr. 261, având cod fiscal
3227734, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO61TREZ18924740220XXXXX, reprezentat prin primar;
30. Comuna
Cornereva, prin Consiliul Local Cornereva, cu sediul în Cornereva, str. Principală,
nr. 330, având cod fiscal 3227742, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. ROTREZ18924510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
31. Comuna
Coronini, prin Consiliul Local Coronini, cu sediul în Corornini, nr. 58, având cod
fiscal 3227564, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO70TREZ18524740220XXXXX, reprezentat
prin primar;
32. Comuna
Dalboşeţ, prin Consiliul Local Dalboşeţ, cu sediul în Dalboşeţ, nr. 130, având cod
fiscal 3227750, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO16TREZ19024510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
33. Comuna
Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, nr. 1, având cod fiscal
3227769, cont deschis la Trezoreria Bocşa nr. RO78TREZ18424510220XXXXX, reprezentat prin primar;
34. Comuna
Dognecea, prin Consiliul Local Dognecea, cu sediul în Dognecea, nr. 639, având
cod fiscal 3227777, cont deschis la Trezoreria Reşiţa nr. RO12TREZ181245102220XXXXX, reprezentat prin
primar;
35. Comuna
Domaşnea, prin Consiliul Local Domaşnea, cu sediul în Domaşnea, nr. 318,
având cod fiscal 3227785, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO83TREZ18921360250XXXXX,
reprezentat prin primar;
36. Comuna
Eftimie Murgu, prin Consiliul Local Eftimie Murgu, cu sediul în Eftimie Murgu, nr.
265, având cod fiscal 3227793, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO32TREZ19021300205XXXXX,
reprezentat prin primar;
37. Comuna
Ezeriş, prin Consiliul Local Ezeriş, cu sediul în Ezeriş, str. Principală, nr. 1, având
cod fiscal 3227807, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO21TREZ181247402741XXXXX, reprezentat prin
primar;
38. Comuna
Fîrliug, prin Consiliul Local Fîrliug, cu sediul în Fîrliug, nr. 80, având cod fiscal
3227815, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO21TREZ18124740271XXXXX, reprezentat prin primar;
39. Comuna

Forotic, prin Consiliul Local Forotic, cu sediul în Forotic, str. Principală, nr. 1,
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având cod fiscal 3227823, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
40. Comuna
Gîrnic, prin Consiliul Local Gîrnic, cu sediul în Gîrnic, nr. 77, având cod fiscal
3227831, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO22TREZ1855004XXX000029, reprezentat prin
primar;
41. Comuna
Glimboca, prin Consiliul Local Glimboca, cu sediul în Glimboca, str. Principală, nr.
367, având cod fiscal 3227408, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO69TREZ18824510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
42. Comuna
Goruia, prin Consiliul Local Goruia, cu sediul în Goruia, nr. 211, având cod fiscal
3227416, cont deschis la Trezoreria Reşiţa nr. RO80TREZ18124700220XXXXX, reprezentat prin primar;
43. Comuna
Grădinari, prin Consiliul Local Grădinari, cu sediul în Grădinari, str. Principală, nr.
190, având cod fiscal 3227424, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
44. Comuna
Iablaniţa, prin Consiliul Local lablaniţa, cu sediul în Iablaniţa, str. Principală, nr.
89B, având cod fiscal 3227432, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.
RO25TREZ18624510220XXX, reprezentat prin primar;
45. Comuna
Lăpuşnicel, prin Consiliul Local Lăpuşnicel, cu sediul în Lăpuşnicel, nr. 278,
având cod fiscal 3227440, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO83TREZ19024740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
46. Comuna
Lăpuşnicu Mare, prin Consiliul Local Lăpuşnicu Mare, cu sediul în Lăpuşnicu
Mare, str. Principală, nr. 133, având cod fiscal 3227459, cont deschis la Trezoreria Bozovici nr.
RO16TREZ19024510220XXXXXX, reprezentat prin primar;
47. Comuna
Luncaviţa, prin Consiliul Local Luncaviţa, cu sediul în Luncaviţa, nr. 43, având
cod fiscal 3227467, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO61TREZ18924740220XXXXX, reprezentat
prin primar;
48. Comuna
Lupac, prin Consiliul Local Lupac, cu sediul în Lupac, nr. 1, având cod fiscal
3227475, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO57TREZ18124650220XXXXX, reprezentat prin primar;
49. Comuna
Marga, prin Consiliul Local Marga, cu sediul în Marga, nr. 217, având cod fiscal
3227483, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO10TREZ18824510210XXXXX, reprezentat prin
primar;
50. Comuna
Măureni, prin Consiliul Local Măureni, cu sediul în Măureni, nr. 371, având cod
fiscal 3227491, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO65TREZ18424510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
51. Comuna
Mehadia, prin Consiliul Local Mehadia, cu sediul în Mehadia, str. Principală, bl.
A4, având cod fiscal 3227505, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.
RO93TREZ18624700220XXXXX, reprezentat prin primar;
52. Comuna
Mehadica, prin Consiliul Local Mehadica, cu sediul în Mehadica, nr. 71, având
cod fiscal 3227513, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr. RO25TREZ18624510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
53. Comuna
Naidăş, prin Consiliul Local Naidăş, cu sediul în Naidăş, str. Principală, nr. 1,
având cod fiscal 3227521, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;

31

54. Comuna
Obreja, prin Consiliul Local Obreja, cu sediul în Obreja, nr. 164, având cod fiscal
3227530, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO12TREZ1885004XXX000023, reprezentat prin
primar;
55. Comuna
Ocna de Fier, prin Consiliul Local Ocna de Fier , cu sediul în Ocna de Fier, str.
Vale, nr. 107B, având cod fiscal 3227548, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr.
RO78TREZ18424510220XXXXX, reprezentat prin primar;
56. Comuna
Păltiniş, prin Consiliul Local Păltiniş, cu sediul în Păltiniş, str. Principală, nr. 164,
având cod fiscal 3227556, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO34TREZ18224510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
57. Comuna
Pojejena, prin Consiliul Local Pojejena, cu sediul în Pojejena, nr. 277, având cod
fiscal 3227572, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO70TREZ18524740220XXXXX, reprezentat
prin primar;
58. Comuna
Prigor, prin Consiliul Local Prigor, cu sediul în Prigor, nr. 323, având cod fiscal
3227580, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO05TREZ1905004XXX000025, reprezentat prin primar;
59. Comuna
Ramna, prin Consiliul Local Ramna, cu sediul în Ramna, str. Principală, nr. 26,
având cod fiscal 3227599, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO78TREZ18424510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
60. Comuna
Răcăşdia, prin Consiliul Local Răcăşdia, cu sediul în Răcăşdia, nr. 535, având
cod fiscal 3227602, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO52TREZ1875004XXX000044, reprezentat prin
primar;
61. Comuna
Rusca Montană, prin Consiliul Local Rusca Montană , cu sediul în Rusca
Montană, nr. 450, având cod fiscal 3227610, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr.
RO69TREZ18824510220XXXXX, reprezentat prin primar;
62. Comuna
Sacu, prin Consiliul Local Sacu, cu sediul în Sacu, str. Principală, nr. 52, având
cod fiscal 3227181, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO05TREZ18224700220XXXXX, reprezentat
prin primar;
63. Comuna Sasca Montană, prin Consiliul Local Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană,
nr. 375, având cod fiscal 3227190, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO20TREZ1875004XXX000038,
reprezentat prin primar;
64. Comuna Sicheviţa, prin Consiliul Local Sicheviţa, cu sediul în Sicheviţa, nr. 396, având cod
fiscal 3227203, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO03TREZ18524510220XXXXX, reprezentat
prin primar;
65. Comuna Slatina Timiş, prin Consiliul Local Slatina Timiş, cu sediul în Slatina Timiş, nr. 32,
având cod fiscal 3227211, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO91TREZ18924510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
66. Comuna Socol, prin Consiliul Local Socol, cu sediul în Socol, nr. 126, având cod fiscal
3227220, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă nr. RO71TREZ18524700220XXXXX, reprezentat prin
primar;
67. Comuna Şopotu Nou, prin Consiliul Local Şopotu Nou, cu sediul în Şopotu Nou, nr. 19,
având cod fiscal 3227238, cont deschis la Trezoreria Bozovici, nr. RO16TREZ19024510220XXXXX,
reprezentat prin primar;
68. Comuna

Teregova, prin Consiliul Local Teregova, cu sediul înTeregova, nr. 358, având cod
32

fiscal 3227246, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO91TREZ18924510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
69. Comuna Ticvaniu Mare, prin Consiliul Local Ticvaniu Mare, cu sediul în Ticvaniu Mare,
având cod fiscal 3227254, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO17TREZ18724740220XXXXX,
reprezentat prin primar;
70. Comuna Târnova, prin Consiliul Local Târnova, cu sediul în Târnova, având cod fiscal
3227262, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO12TREZ18124510220XXXXX. reprezentat prin primar;
71. Comuna Topleţ, prin Consiliul Local Topleţ, cu sediul în Topleţ, nr. 518, având cod fiscal
3227270, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr. RO25TREZ18624510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
72. Comuna Turnu Ruieni, prin Consiliul Local Turnu Ruieni, cu sediul în Turnu Ruieni, nr. 45,
având cod fiscal 3227289, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO06TREZ18221070250XXXXX,
reprezentat prin primar;
73. Comuna Văliug, prin Consiliul Local Văliug, cu sediul în Văliug, nr. 56, având cod fiscal
3227297, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO06TREZ181500221X002048, reprezentat prin primar;
74. Comuna Vărădia, prin Consiliul Local Vărădia, cu sediul în Vărădia, str. Principală nr. 379,
având cod fiscal 327300, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO47TERZ18124510220XXXXX reprezentat
prin primar;
75. Comuna Vermeş, prin Consiliul Local Vermeş, cu sediul în Vermeş, str. Principală, nr. 152,
având cod fiscal 3227319, cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr. RO78TREZ18424510220XXXXX ,
reprezentat prin primar;
76. Comuna Vrani, prin Consiliul Local Vrani, cu sediul în Vrani, nr. 93, având cod fiscal
3227327, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr. RO47TREZ18724510220XXXXX, reprezentat prin primar;
77. Comuna Zăvoi, prin Consiliul Local Zăvoi, cu sediul în Zăvoi, nr. 186, având cod fiscal
3227335, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO69TREZ18824510220XXXXX, reprezentat prin
primar;
78. Comuna Zorlenţu Mare, prin Consiliul Local Zorlenţu Mare, cu sediul în Zorlenţu Mare, nr. 34,
având cod fiscal 3227343, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO12TREZ18124510220XXXXX,
reprezentat prin primar;

denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne
asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor cu modificările si completările ulterioare, OUG nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor,
precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" pentru serviciul/serviciile de colectare, transport, tratare si
depozitare a deşeurilor , (denumită în continuare Asociaţia), persoană juridică de drept privat, cu statut
de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

CAP. 1
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Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei
Art. 1. - Denumirea Asociaţiei este Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „INTERCOM
DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 60141, eliberată de
Ministerul Justiţiei." Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii. Abreviat se va utiliza denumirea de
ADI " INTERCOM DEŞEURI Caras-Severin ".
Art. 2. - (1) Sediul asociaţiei se află în Municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 7, etaj 1,
conform Protocolului nr. 538/01.04.2009 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „INTERCOM
DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" si Consiliul Judeţean - Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Caraş - Severin."
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale
membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform prezentului
statut.
Art. 3. - Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN" este
constituită pe durată nelimitata de timp, începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat
la grefa judecătoriei Reşiţa.

CAP. 2
Scopul şi obiectivele Asociaţiei
Art. 4. - (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării,
monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de
investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a
sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului denumită în
continuare Strategia de dezvoltare.
Scopul Asociaţiei este promovarea şi reprezentarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale
membre, în legătură cu:
1. înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul
furnizării/prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor;
2. funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor
comunitare de salubrizare a localităţilor;
3. realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice pentru realizarea, reabilitarea, modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de salubrizare şi a sistemelor de
utilităţi publice aferente.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată care se va realiza, în baza unui/mai multor
contract/contracte de delegare a gestiunii [denumit(e) în continuare contract(e) de delegare"] atribuit(e)
operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, şi ale legilor
speciale aplicabile.
În funcţie de specificul fiecărui serviciu se vor prevedea categoriile de contracte determinate pe baza
activităţilor componente ale Serviciului şi, eventual, numărul de contracte din fiecare categorie.
(3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al
locuitorilor din judeţul Caraş-Severin,pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de salubrizare, în condiţiile unor
tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte",
atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de
atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă
Serviciului.
Art. 5. - (1) . Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;
b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice
locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona
politicile şi acţiunile de interes general;
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d) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului;
e) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare şi să
stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe
conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorul/operatorii în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este
prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare; (In funcţie de specificul activităţilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toţi
membrii Asociaţiei pentru toate activităţile sau numai o parte din aceştia pentru anumite activităţi.);
g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi
despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte
realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului
furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice
penalităţile contractuale;
h) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de
investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului:
- păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei, în conformitate cu
prezentul statut,
- creşterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciilor de salubrizare,
- buna prestare din punct de vedere tehnic a serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a
acestora,
- menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de serviciile de
salubrizare,
- buna gestiune a resurselor umane.
i) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
j) să exercite drepturile specifice de control şi informare, privind operatorul, conform prezentului statut şi
actului constitutiv al operatorului;
k) să fie un pol al competenţelor administrative, financiare, tehnice şi economice în beneficiul autorităţilor
locale şi al serviciilor;
l) să realizeze şi să implementeze proiecte de dezvoltare a infrastructurii salubrizării pentru asociaţi.
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul act adiţional la Statutul Asociaţiei, membrii
asociaţiei mandatează Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN",
conform art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si
completările ulterioare, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii, drepturi si obligaţii legate
de Serviciu:
a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare,
extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a
teritoriului, urbanism şi mediu;
c) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe
baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a
altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
d) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Proiectului;
e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
f) asigurarea gestionării şi administrării serviciilor de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi
eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă
a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii;
g) promovarea dezvoltării şi/sau reabilitării infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de
utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante;
h) consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor
de organizare şi funcţionare a serviciilor;
i) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de
dezvoltare a acestora;
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j) medierea şi soluţionarea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;
k) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de
operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a
nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea
contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea
eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului
public şi/sau privat al unităţilor administrativ- teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a
domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor;
1) stabilirea cerinţelor şi a criteriilor de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
m) solicitarea informaţiilor cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul
de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;
n) invitarea operatorului/operatorilor pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu
utilizatorii serviciilor;
o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi
să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea
serviciilor pentru care s-a obligat;
p) sancţionarea operatorului/operatorilor în cazul în care acesta/aceştia nu operează la nivelul
indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;
q) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor şi organizarea unei noi proceduri
pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a
obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile
contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi;
r) asigurarea unui tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, de ţara de
origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat;
s) asigurarea un mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial;
t) respectarea angajamentelor asumate faţă de operador(i) prin hotărârea de dare în administrare a
serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
u) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare privind
activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public;
v) asigurarea adoptării politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea
modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice, respectiv: modul de respectare şi de îndeplinire a
obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii; calitatea serviciilor
furnizate/prestate; indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate; modul de administrare,
exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice;
modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice;
w) asigurarea elaborării şi aprobarea, în termen de 6 luni de la luarea deciziei pentru fundamentarea şi
stabilirea soluţiilor optime privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de
un investitor interesat, un studiu de oportunitate de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

CAP. 3
Patrimoniul Asociaţiei
Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii
cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de
folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat
Asociaţiei de către asociaţi, pe de altă parte.
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 23.400 RON , constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor
cu suma de 300 lei/ membru .
(3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor
bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Caraş -Severin altele decât bunurile ce compun sistemele
publice aferente Serviciului:
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- imobilul situat în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Etaj I, conform Protocolului nr. 538/01.04.2009 privind darea în folosinţă gratuită a imobilului de mai sus în favoarea A.D.I. Intercom Deşeuri Caraş Severin, pe o perioadă de 10 ani (01.04.2009-31.03.2019).
Art. 7. - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
a) contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte contribuţii de la
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut.
Art. 8. - Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
Art. 9. - Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se
publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAP. 4
Asociaţii
Art. 10. - Asociaţii au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste
organe;
b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut;
c) să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei;
Art. 11. - Asociaţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte statutul, actul constitutiv, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei si deciziile
Consiliului Director;
b) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă trimestrial in primele 15 (cincisprezece) zile ale
fiecărui trimestru. Cotizatia pentru primul an este fixata prin prezentul Statut la suma de 2 lei / an / locuitor ;
c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;
d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei;
Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform
prevederilor prezentului articol.
(2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage
unilateral din Contractul de Delegare la care este parte în calitate de Delegatar. Dacă oricare dintre asociaţi
doreşte să se retragă din Contractul de Delegare şi, respectiv, din Asociaţie, acesta va notifica preşedintelui
Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală a
Asociaţilor în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
(3) Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun la
contractele de delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor fiecărui contract de
delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.
(4) In cazul în care un Asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu
Operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau
după intrarea în vigoare a respectivului Contract de Delegare), acesta va fi exclus din Asociaţie. Preşedintele
Asociaţiei va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoştinţă
respectiva situaţie. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii
şi modificările ce se impun la Contractele de Delegare (în special cu privire la investiţii), în conformitate cu
prevederile Contractelor de Delegare respective, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului
Statut şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi
neadoptarea, în două şedinţe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului Asociat, a hotărârii de
aprobare a delegării gestiunii Serviciului, către Operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) în prezentul
Statut, din alte motive decât un vot negativ.
(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească:
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a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi
sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru
al Asociaţiei;
b) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractele de Delegare.
Art. 13. - (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul tuturor Asociaţilor, noi membri. Aceştia au dreptul şi
obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia Contractul
de Delegare în numele şi pe seama Asociaţilor, în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre,
reprezentanţii Asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei, au nevoie de un mandat special, prealabil, din
partea unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau
judeţean, după caz.
(2) In urma adoptării hotărârii adunării generale a asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia
un act adiţional la prezentul statut prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.
(3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile Statutului şi actului
constitutiv al Asociaţiei la data aderării sale.
(4) În situaţia în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea
Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a încheiat Contractul de Delegare în numele şi pe seama
Asociaţilor, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului Operator şi se va încheia un act
adiţional la Contractul de Delegare, care va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama Asociatului
respectiv.

CAP. 5
Organele Asociaţiei
Adunarea generală a asociaţilor
Art. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii
Asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.
(2)Fiecare Asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul
Adunării generale a Asociaţiei.
(3) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, Asociaţilor şi
Preşedintelui Asociaţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.
(4) Mandatul reprezentanţilor este valabil de la data numirii acestora pana la data revocarii/înlocuirii lor,
prin Hotărârea autorităţii deliberative a Asociatului respectiv.
Art. 15. - (1) Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile
prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care
se prevede expres altfel.
Art. 16. - (1) Adunarea generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competenţelor
privind Serviciul, conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul Statut.
(2) Atribuţiile Adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza
raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului
bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi
funcţionare a comisiei de cenzori;
f) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al
Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;
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g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu a căror valoare depăşeşte
echivalentul în lei al sumei de 25.000 Euro;
h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;
k) aprobarea cotizatiei anuale;
l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.
(3) Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi
conform art. 5 alin. (2), sunt:
a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare,
extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a
teritoriului, urbanism şi mediu;
c) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe
baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a
altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
d) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Proiectului;
e) să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi
eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă
a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii;
f) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi
publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
g) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de
operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a
nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea
contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea
eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului
public şi/sau privat al unităţilor administrativ- teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a
domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor;
h) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
i) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi
să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea
serviciilor pentru care s-a obligat;
j) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi
eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;
k) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură
pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a
obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile
contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi;
l) să asigure elaborarea şi să aprobe, în termen de 6 luni de la luarea deciziei pentru fundamentarea şi
stabilirea soluţiilor optime privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de
un investitor interesat, un studiu de oportunitate de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;
m) să stabilescă durata unui contract de delegare a gestiunii, care nu poate fl mai mare de 49 de ani, la
stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor în sarcina
operatorului/operatorilor regional/li. Această durată poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o perioadă
care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de ani.
(4) Adunarea Generala a Asociaţiei adopta, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor
speciale de informare şi de control asupra Operatorului, acordate Asociaţiei.
(5) Adunarea Generala a Asociaţiei are obligaţia de a păstra, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor
şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.
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Art. 17. - (1) în temeiul art. 16 alin. (3) din prezentul Statut, Adunarea Generală hotărăşte asupra
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al Asociaţilor, în special:
a) strategia de dezvoltare;
b) politica tarifară;
c) contractul de delegare.
(2) În legătură cu acestea, Asociaţii convin:
a) asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei
de Dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi
prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macro-suportabilităţii. Planurile de
investiţii vor fi actualizate periodic ţinând seama de Strategia de Dezvoltare;
b) sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau
instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale ale Asociaţilor, fondurile proprii sau atrase
ale operatorului/operatorilor;
c) listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele Adunării
Generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale Asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în
urma investiţiilor. în funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi planurile de
finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;
d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte de a fi
aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor ( proprietarii bunurilor rezultate în
urma investiţiilor);
e) în funcţie de specificul Serviciului, de activităţile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea
fiecărui Asociat şi de Strategia de Dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităţilor componente ale
Serviciului, după caz, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului/activităţilor
componente ale Serviciului, vor fi încredinţate, unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor
Contract/Contracte de Delegare;
f) Contractul / Contractele de Delegare a gestiunii Serviciului/activităţilor componente ale Serviciului
va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare şi vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociaţie,
în numele şi pe seama Asociaţilor/acelor Asociaţi care deleagă împreună prin acelaşi Contract de Delegare
activităţile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;
g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin
Contractul/Contractele de Delegare, va întreţine, va moderniza, va reabilita şi va extinde infrastructura
concesionată şi va gestiona Serviciul/activităţile componente ale Serviciului pe riscul şi răspunderea sa,
conform clauzelor Contractului de Delegare;
h) asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligaţiilor care îi/le incumbă în temeiul
Contractului de Delegare;
i) asociaţia va exercita, în numele şi pe seama Asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în
calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului Statut.
Art. 18. - Reprezentanţii Asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei sunt responsabili pentru
activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 19. - (1) Adunarea Generală va fi convocată ori de câte ori este necesar, de către preşedintele
Asociaţiei sau de un număr reprezentând o treime din total din membrii Asociaţi.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice
înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei. Convocarea va fi transmisă
prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data şedinţei şi va cuprinde
data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
(3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai
reprezentanţilor Asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri
conform prevederilor prezentului Statut.
(4) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa
acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.
(5) Adunarea generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesulverbal al şedinţei.
(6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă,
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în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui Asociat convocat conform
prevederilor alin.2 de mai sus, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.
(7) Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează
la sediul Asociaţiei.
Art. 20. - (1) Fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a
Asociaţiei.
(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi Asociaţi, respectiv Asociaţii în competenţa cărora
este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei Adunării Generale, Asociaţii beneficiari ai investiţiilor
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi Asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma
investiţiilor, denumiţi în prezentul statut „Asociaţi implicaţi", au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul
şedinţei Adunării Generale doar reprezentanţii acestora.
(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a-h si j-l se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu
majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea
generală a asociaţilor se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile
calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a
asociaţilor este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea
voturilor asociaţilor prezenţi.
(4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 16 alin. (3) se iau în prezenţa tuturor asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin
jumătate din numărul asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin două treimi din numărul total al populaţiei
tuturor asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin două treimi din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi care
însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată
ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar
la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi implicaţi
prezenţi şi va hotărî cu majoritatea asociaţilor implicaţi prezenţi.
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi
majoritate obligatorii la oricare convocare.
(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei
priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată
fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări
generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii
administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii
administrativ-teritoriale asociate.
Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.
16 alin. (2) lit. i - j, şi la art. 16 alin. (3) lit. a), d), f), h), k), l), m), nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în
adunarea generală a asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre
a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor
deliberative ale asociaţilor sau asociaţilor implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile
calendaristice de la data şedinţei. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării
generale pe propria pagină de internet.
(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a
adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din
prezentul statut poate iniţia acţiune în justiţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi
condiţii ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.

Consiliul director
Art. 22. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
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preşedintele Asociaţiei şi încă 4 membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa
Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor
Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al Consiliul Director.
(3) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art. 23. - (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi exercită
atribuţiile prevăzute de prezentul Statut şi cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.
(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a asociaţiei:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi
proiectul programelor Asociaţiei;
b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei,
supus spre aprobare Adunării Generale;
c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror
valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 25.000 Euro;
d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal
aprobată de Adunarea Generală a Asociaţiei şi ţinând cont de bugetul aprobat de Adunarea Generală;
e) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi
decide măsurile care urmează să fie luate împotriva Asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în
termenul prevăzut de prezentul Statut;
f) orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
(3) Consiliul Director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi
conform art. 5 alin. (2):
a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului, utilizând principiul planificării strategice
multianuale, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente,
a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum si a programelor
de protectie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;
b) asigură elaborarea caietului de sarcini al Serviciului şi regulamentul de organizare şi funcţionare a
Serviciului ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale;
c) asigură consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a
modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului;
d) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori şi Operator, la cererea uneia dintre părţi;
e) solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de
întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea Serviciului;
f) invită Operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii
Serviciului;
Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic
propriu.
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un Director Executiv, Director economoc şi Director adjunct numiţi de
Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei, şi vor fii angajaţi cu
aprobarea Consiliului Director.
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane:
a) un secretar;
b) un contabil;
c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;
d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării Contractului/Contractelor de Delegare,
conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul Statut.
(4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale aparatului tehnic al Asociaţiei.
Art. 25. - (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei.
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(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii
Consiliului Director.
(3) Consiliul Director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul- verbal
al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii Consiliului Director prezenţi. Deciziile Consiliului
Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

Controlul Financiar al Asociaţiei
Art. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din
minimum 3 (trei) membri sau o persoană juridică autorizată în acest scop, numiţi de Adunarea Generală
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil
autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un Regulament intern de funcţionare.
(4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 272 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

CAP. 6
Dizolvarea şi lichidarea
Art. 27. - Asociaţia se dizolvă :
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 28. - Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei)
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul
Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după
caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3 (trei), dacă acesta nu a fost completat în termenul legal
prevăzut în acest scop.
Art. 29. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când:
a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
d) asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 30. - (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile.
(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat
sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanţei
judecătoreşti competente.
Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAP. 7
Dispoziţii finale
Art.32. - (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii
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tuturor Asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop.
(1) Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în
domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(2) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea,
validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul Act a fost redactat în 6 exemplare.
Anexa 1 face parte integrantă din prezentul statut, şi nu se va modifica.

PREȘEDINTE
REPREZENTANTUL UNITĂȚII
ADMINISTRATIV TERITORIALE A
MUNICIPIULUI REȘIȚA
prin Ioan CRINA
VIZĂ JURIDIC
Stefan Silviu MIRON

Asociaţii:

1.

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN

2.

MUNICIPIUL REȘIȚA

3.

MUNICIPIUL CARANSEBEȘ

4.

ORAȘUL ANINA

5.

ORAȘUL B. HERCULANE

6.

ORAȘUL BOCȘA
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7.

ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ

8.

ORAȘUL ORAVIȚA

9.

ORAȘUL OȚELU ROȘU

10.

COMUNA ARMENIȘ

11.

COMUNA BĂNIA

12.

COMUNA BĂUȚAR

13.

COMUNA BERLIȘTE

14.

COMUNA BERZASCA

15.

COMUNA BERZOVIA

16.

COMUNA BOLVAȘNIȚA
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17.

COMUNA BOZOVICI

18.

COMUNA BREBU

19.

COMUNA BREBU NOU

20.

COMUNA BUCOȘNIȚA

21.

COMUNA BUCHIN

22.

COMUNA CARAȘOVA

23.

COMUNA CĂRBUNARI

24.

COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ

25.

COMUNA CIUCHICI

26.

COMUNA CIUDANOVIȚA

27.

COMUNA CONSTANTIN
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DAICOVICIU

28.

COMUNA COPĂCELE

29.

COMUNA CORNEA

30.

COMUNA CORNEREVA

31.

COMUNA CORONINI

32.

COMUNA DALBOȘEȚ

33.

COMUNA DOCLIN

34.

COMUNA DOGNECEA

35.

COMUNA DOMAȘNEA

36.

COMUNA EFTIMIE MURGU
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37.

COMUNA EZERIȘ

38.

COMUNA FÎRLIUG

39.

COMUNA FOROTIC

40.

COMUNA GÎRNIC

41.

COMUNA GLIMBOCA

42.

COMUNA GORUIA

43.

COMUNA GRĂDINARI

44.

COMUNA IABLANIȚA

45.

COMUNA LĂPUȘNICEL

46.

COMUNA LĂPUȘNICU MARE
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47.

COMUNA LUNCAVIȚA

48.

COMUNA LUPAC

49.

COMUNA MARGA

50.

COMUNA MĂURENI

51.

COMUNA MEHADIA

52.

COMUNA MEHADICA

53.

COMUNA NAIDĂȘ

54.

COMUNA OBREJA

55.

COMUNA OCNA DE FIER

56.

COMUNA PĂLTINIȘ
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57.

COMUNA POJEJENA

58.

COMUNA PRIGOR

59.

COMUNA RAMNA

60.

COMUNA RĂCĂȘDIA

61.

COMUNA RUSCA MONTANĂ

62.

COMUNA SACU

63.

COMUNA SASCA MONTANĂ

64.

COMUNA SICHEVIȚA

65.

COMUNA SLATINA TIMIȘ

66.

COMUNA SOCOL
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67.

COMUNA ȘOPOTU NOU

68.

COMUNA TEREGOVA

69.

COMUNA TICVANIU MARE

70.

COMUNA TÂRNOVA

71.

COMUNA TOPLEȚ

72.

COMUNA TURNU RUIENI

73.

COMUNA VĂLIUG

74.

COMUNA VĂRĂDIA

75.

COMUNA VERMEȘ

76.

COMUNA VRANI
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77.

COMUNA ZĂVOI

78.

COMUNA ZORLENȚU MARE

Anexa nr. 1 Primii reprezentanţi ai asociaţilor

1.

JUDEȚUL CARAȘ
SEVERIN

Sorin Frunzăverde, cu domiciliul în Reşiţa, str.Lalelelor, nr.3, ap.2, posesor al.C.I.
seria KS, nr.158700, având CNP 1600426113683, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.99 din 11.07.2008;

Stepanescu Mihai, cu domiciliul în Reşiţa, str. Colonia Oltului, nr. 17, posesor al
C.I. seria KS, nr.099840, având CNP 1650315113690, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 229 din 17.09.2008;

2.

MUNICIPIUL REȘIȚA

3.

Marcel Vela, posesor al C.I. seria KS, nr. 345150, având CNP 1630602110661,
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 13.03.2009.

4.

ORAȘUL ANINA

Neicu Gheorghe, cu domiciliul în Anina, posesor al C.I. seria KS, nr. 013584,
având CNP 1510113110011, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din
28.08.2008;

5.

ORAȘUL B. HERCULANE

Vasilescu Nicolae, cu domiciliul în Băile Herculane, posesor al C.I. seria KS, nr.
255037, având CNP 1711004110076, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din
19.08.2008;

ORAȘUL BOCȘA

Pascu Patriciu Mirel, cu domiciliul în Bocşa, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, posesor
al C.I. seria KS, nr. 137872, având CNP 1711209110130, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 155 din 29.08.2008;

7.

ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ

Chisăliţă Ion, cu domiciliul în Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20,
posesor al C.I. seria KS, nr. 274608, având CNP 1550423111133, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 77 din 30.09.2008;

8.

ORAȘUL ORAVIȚA

6.

9.

ORAȘUL OȚELU ROȘU

Ion Goga, cu domiciliul în Oraviţa, Str. Zona Gării, B1.A10, Sc.C, Ap.6, posesor al
C.I. seria KS, nr. 238680, având CNP 15310117112501, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 69 din 26.08.2008;
Iancu Simion-Simi, cu domiciliul în Oţelu Roşu, Bld. Libertăţii, nr. 9, bl. 3, ap. 3,
posesor al C.I. seria KS, nr. 286344, având CNP 1571022110676, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 108 din 25.09.2008;
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10.

COMUNA ARMENIȘ

Vetreş Ioan, cu domiciliul în Armeniş, nr. 134, posesor al C.I. seria KS, nr.
046548, având CNP 1670916110645, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din
25.07.2008;

COMUNA BĂNIA

Albu Alexandru Vichentie, cu domiciliul în localitatea Bănia, nr. 494, posesor al
C.I. seria KS, nr. 091523, având CNP 1691224110444, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 64 din 20.08.2008;

12.

COMUNA BĂUȚAR

Barbescu Romulus, cu domiciliul încomuna Băuţar, nr. 254, posesor al C.I. seria
KS, nr. 000087, având CNP 1520929113284, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
28 din 29.08.2008;

13.

COMUNA BERLIȘTE

Popovici Tiberius, cu domiciliul în comuna Berlişte, sat Iam, nr. 98, posesor al C.I.
seria KS, nr. 191033, având CNP 1590225112523, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 53 din 28.08.2008;

14.

COMUNA BERZASCA

Furdui Petru-Nicolae, cu domiciliul în Berzasca, nr. 328, posesor al C.I. seria KS,
nr. 179292, având CNP 1710305110079, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38
din 21.08.2008;

15.

COMUNA BERZOVIA

Luca Aurel-Coriolan, cu domiciliul în Berzovia, nr.122, posesor al C.I. seria KS nr.
283933, având CNP 1490805110137, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
28.09.2008;

11.

Neagoe Andrei, cu domiciliul în comuna Bolvaşniţa, sat Vîrciorova, nr.39, posesor
al C.I. seria KS, nr.282894, având CNP 1531231110657, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 26 din 15.09.2008;

16.

COMUNA BOLVAȘNIȚA

17.

COMUNA BOZOVICI

Miclea Aurel, cu domiciliul în Bozovici,bl.267, sc 1, posesor al C.I. seria K.S., nr.
000301, având CNP 1521205110442, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din
25.09.2008;

18.

COMUNA BREBU

Roşea Viorel-Mitea, cu domiciliul în Brebu, nr.18, posesor al C.I. seria KS,
nr.161928, având CNP 1680624110669, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37
din 30.09.2008;

19.

COMUNA BREBU NOU

Rank Karol, cu domiciliul în Gărîna, nr. 29 posesor al C.I. seria KS, nr. 201583,
având CNP 1611113113717, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26.09.2008;

COMUNA BUCOȘNIȚA

Paica Gheorghe, cu domiciliul în comuna Bucoşniţa, sat Petroşniţa, nr. 90,
posesor al C.I. seria KS, nr. 114476, având CNP 1570411110655, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 31 din 20.08.2008;

21.

COMUNA BUCHIN

Coilă Gheorghe, cu domiciliul în comuna Buchin, sat Poiana, nr. 148, posesor al
C.I. seria KS, nr. 062197, având CNP 1630922110647, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 25 din 05.09.2008;

22.

COMUNA CARAȘOVA

Bogdan Petru, cu domiciliul în Caraşova, nr. 683, posesor al C.I. seria KS, nr.
014838 având CNP 1590624113674, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din

20.
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10.09.2008;
Prăsnescu Gheorghe, cu domiciliul în Cărbunari, nr. 165, posesor al C.I. seria KS,
nr. 191365, având CNP 1641227112509, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40
din 22.08.2008;

23.

COMUNA CĂRBUNARI

24.

COMUNA CICLOVA
ROMÂNĂ

Percea Gheorghe, cu domiciliul în Ciclova Română, nr. 2, posesor al C.I. seria
KS, nr. 028769, având CNP 1590716112502, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
32 din 30.08.2008;

25.

COMUNA CIUCHICI

Orbulescu Ion, cu domiciliul în comuna Ciuchici, sat Macovişte, nr. 52, posesor al
C.I. seria KS, nr. 083732, având CNP 1680326110073, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 22 din 26.08.2008;

26.

COMUNA CIUDANOVIȚA

27.

COMUNA CONSTANTIN
DAICOVICIU

28.

COMUNA COPĂCELE

Şutac Ioan, cu domiciliul în Copăcele, nr.161, posesor al C.I. seria KS, nr.
068453, având CNP 1550627110658, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din
09.10.2008;

29.

COMUNA CORNEA

Jurescu Ion, cu domiciliul în Cornea, sat Cuptoare, nr. 13, posesor al C.I. seria
KS, nr. 252669, având CNP 1560523110651, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
27 din 28.08.2008;

30.

COMUNA CORNEREVA

Lozici Stefan-Ioan, cu domiciliul în Cornereva, nr. 547, posesor al C.I seria KS, nr.
122763, având CNP 1690601110086, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
12.09.2008;

31.

COMUNA CORONINI

Dăneţ Gheorghe, cu domiciliul în Coronini, nr. 343, posesor al C.I. seria KS, nr.
072480, având CNP 1560214111131, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47din
08.11.2008;

32.

COMUNA DALBOȘEȚ

Băcilă Piţu-Sorin, cu domiciliul în Dalboşeţ, posesor al C.I. seria KS, nr. 104120,
având CNP 1680608110431, prin Hotărârea Consiliului Local nr.51 din
25.08.2008;

33.

COMUNA DOCLIN

Oană Dănuţ, cu domiciliul în Doclin, sat Doclin, nr. 86, posesor al C.I. seria KS,
nr. 102503, având CNP 1620314110153, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44
din 29.08.2008;

34.

COMUNA DOGNECEA

Moise Elena, cu domiciliul în Dognecea, nr. 567, posesor al C.I. seria KS nr.
144672, având CNP 2550730113671, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din
30.09.2008;

Botoş Adrian, cu domiciliul în Ciudanoviţa, bl. 2, ap. 13, posesor al C.I. seria KS,
nr. 161227, având CNP 1691125112500, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43
din 23.09.2008;
Boambeş Daniel, cu domiciliul în comuna Constantin Daicoviciu, sat Prisaca, nr.
8, posesor al C.I. seria KS, nr. 186313, având CNP 1750426110642, prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 11.09.2008;
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Lorinţ Petru, cu domiciliul în comuna Domaşnea, sat Cănicea, nr. 94, posesor al
C.I. seria KS, nr. 170745, având CNP 1630419110642, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 37 din 02.09.2008;

35.

COMUNA DOMAȘNEA

36.

COMUNA EFTIMIE MURGU având CNP 1460804110447, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din

Imbrescu Ilie, cu domiciliul în Eftimie Murgu, posesor al C.I. seria KS, nr. 028957,
29.09.2008;

37.

COMUNA EZERIȘ

Rusu Ioan, cu domiciliul în Soceni, nr. 124A, posesor al C.I. seria KS, nr. 067072,
având CNP 1671124113685, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din
31.08.2008;

38.

COMUNA FÎRLIUG

Borduz Ioan, cu domiciliul în comuna Fîrliug, sat Dezeşti, nr. 151A, posesor al C.I.
seria KS, nr. 134310, având CNP 1550316113670, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 46 din 29.08.2008;

39.

COMUNA FOROTIC

Stoia Ion, cu domiciliul în Forotic, nr. 117, posesor al C.I. seria KS, nr. 199942,
având CNP 1600424112512, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din
31.08.2008;
Tismănariu Nicolae, cu domiciliul în comuna Gîrnic, sat Padina Matei, nr. 113A,
posesor al C.I. seria KS, nr. 159416, având CNP 1640106111121, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 30 din 25.09.2008;

40.

COMUNA GÎRNIC

41.

COMUNA GLIMBOCA

Crîsnic Petru-Novac, cu domiciliul în comuna Glimboca, nr. 406, posesor al C.I.
seria KS, nr. 137801, având CNP 1641020110648, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 31 din 29.08.2008;

42.

COMUNA GORUIA

Susa Nicolae cu domiciliul în comuna Goruia, sat Gîrlişte, nr. 195, posesor al C.I.
seria KS nr. 219032, având CNP 1580828113682, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 30 din 19.09.2008;

43.

COMUNA GRĂDINARI

44.

COMUNA IABLANIȚA

Moşoarcă Ion, cu domiciliul în Comuna Grădinari, sat Greoni, nr.153, posesor al
C.I. seria KS, nr.196307, având CNP 1590122112505, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 25 din 12.09.2008;
Terteleacă Victor, cu domiciliul în Iablaniţa, posesor al C.I. seria KS, nr. 272989,
având CNP 1690401212968, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din
29.08.2008;

45.

COMUNA LĂPUȘNICEL

Canea Ilie, cu domiciliul în comuna Lăpuşnicel, sat Pîrvova, nr. 262, posesor al
C.I. seria KS, nr. 157248, având CNP 1550113110434, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 23 din 08.09.2008;

46.

COMUNA LĂPUȘNICU
MARE

Lala Ion, cu domiciliul în Lăpuşnicu Mare, nr. 161, posesor al C.I. seria KS nr.
123460, având CNP 1690119110448, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din
29.09.2008;
Velescu Ion, cu domiciliul în comuna Teregova, sat Verendin, nr. 180, posesor al
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C.I. seria KS nr. 159454, având CNP 1600501110652, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 52 DIN 03.10.2008;

47.

COMUNA LUNCAVIȚA

48.

COMUNA LUPAC

Vlasici Marian, cu domiciliul în Lupac, sat Clocotici, nr. 53A, posesor al C.I. seria
KS, nr. 218453, având CNP 1560325113743, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
46 din 26.09.2008;

49.

COMUNA MARGA

Adam Trandafir, cu domiciliul în Marga, posesor al C.I. seria KS, nr. 069897,
având CNP 1680201113302, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
25.09.2008;

50.

COMUNA MĂURENI

Puşcaş Traian, cu domiciliul în Măureni, nr. 375, posesor al C.I. seria KS, nr.
008559, având CNP 1670806113676, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din
27.08.2008;

51.

COMUNA MEHADIA

Panduru Iancu, cu domiciliul în Mehadia, str. Plugova, nr. 206, posesor al C.I.
seria KS, nr. 284445, având CNP 1630529110086, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 56 din 29.08.2008;

52.

COMUNA MEHADICA

Cătană Iosif, cu domiciliul în Mehadica, nr. 128, posesor al C.I. seria KS, nr.
155416, având CNP 1470114113678, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din
13.09.2008;

53.

COMUNA NAIDĂȘ

Gârjan Andrei, cu domiciliul în Naidăş, bl. 1, sc. 1, ap. 1, posesor al C.I. seria KS,
nr. 247147, având CNP 1520526112503, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21
din 19.08.2008;

54.

COMUNA OBREJA

Pop Petru, cu domiciliul în comuna Obreja, posesor al C.I. seria KS, nr. 153339,
având CNP 1541203110662, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din
22.08.2008;

55.

COMUNA OCNA DE FIER

56.

COMUNA PĂLTINIȘ

Ciobîcă Mircea-Gică, cu domiciliul în Ocna de Fier, str, Moraviţa, nr. 166, posesor
al C.I. seria KS, nr. 100286, având CNP 1730429110150, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 32 din 29.08.2008;
Prodan Ioan, cu domiciliul în Cornuţel, nr. 250, posesor al C.I. seria KS, nr.
177938, având CNP 1490109110617, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din
29.08.2008;
Radovancovici Omer, cu domiciliul în comuna Pojejena, sat Brelobreşca, nr. 40,
posesor al B.I. seria HC, nr. 806512, având CNP 1650823111126, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 82 din 23.09.2008;

57.

COMUNA POJEJENA

58.

COMUNA PRIGOR

Verindeanu Pavel, cu domiciliul în comuna Prigor, nr. 404, posesor al C.I. seria
KS, nr. 229152, având CNP 1611103110433, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
29 din 29.08.2008;

59.

COMUNA RAMNA

Mircea Ioan-Nicolae, cu domiciliul în comuna Ramna, nr. 328, posesor al C.I.
seria KS, nr. 000813, având CNP 1601106110134, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 42 din 29.09.2008;
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Lechici Mirco, cu domiciliul în Răcăşdia, nr. 424A, posesor al C.I. seria KS, nr.
257489, având CNP 1490904112510, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din
28.08.2008;

60.

COMUNA RĂCĂȘDIA

61.

COMUNA RUSCA
MONTANĂ

62.

COMUNA SACU

Daminescu Nicolae, cu domiciliul în Sacu, posesor al C.I. seria KS, nr. 022989,
având CNP 1661013110647, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din
28.08.2008;

63.

COMUNA SASCA
MONTANĂ

Poplicean Ion, cu domiciliul în Sasca Montană, bl. 7, ap. 4, posesor al C.I. seria
KS, nr. 236327, având CNP 1771123112505, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
68 din 26.09.2008;

64.

COMUNA SICHEVIȚA

Jurca Petru, cu domiciliul în Sicheviţa, nr. 194, posesor al C.I. seria KS, nr.
158556, având CNP 1590503111139, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din
19.09.2008;

Ecobici Dorin, cu domiciliul în Rusca Montană, nr. 374, posesor al C.I. seria KS,
nr. 237769, având CNP 1510831113286, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32
din 19.09.2008;

65.

COMUNA SLATINA TIMIȘ

Roma Gheorghe, cu domiciliul în Slatina Timiş, posesor al C.I. seria KS, nr.
164939, având CNP 1690911110648, prin Hotărârea Consiliului Local nr.44 din
01.09.2008;

66.

COMUNA SOCOL

Ghiţă Valentin, cu domiciliul în comuna Socol, sat Zlatiţa, nr. 149, posesor al C.I.
seria KS, nr. 242386, având CNP 1670124112500, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 47 din 23.09 2008;

67.

COMUNA ȘOPOTU NOU

Baba Păun, cu domiciliul în Şopotu Nou, sat Urcu, nr. 3, posesor al C.I. seria KS,
nr. 061123, având CNP 1630606110435, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28
din 30.09.2008;

68.

COMUNA TEREGOVA

Damian Romulus Marius, cu domiciliul în Teregova, nr. 503, posesor al C.I. seria
KS, nr. 261100, având CNP 1680305110643, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
39 din 16.10.2008;

69.

COMUNA TICVANIU MARE

Fiştea George, cu domiciliul în comuna Ticvaniu Mare, sat Ticvaniu Mic, nr. 25,
posesor al C.I. seria KS, nr. 040802, având CNP 1770301163212, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 40 din 11.09.2008;

70.

COMUNA TÂRNOVA

Blagoiescu Birău Rusalin, cu domiciliul în comuna Târnova, nr. 86, posesor al C.I.
seria KS, nr. 056576, având CNP 1690414113686, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 52 din 12.09.2008;

71.

COMUNA TOPLEȚ

Hasca Ilie, cu domiciliul în Topleţ, nr. 283, posesor al C.I. seria KS, nr. 267077,
având CNP 1580423110072, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din
11.09.2008;

72.

COMUNA TURNU RUIENI

Harambaşa Petru, cu domiciliul în Zerveşti, posesor al C.I. seria KS, nr. 161402,
având CNP 1570607110645, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din
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05.09.2008;

73.

COMUNA VĂLIUG

Mocanu Marius, cu domiciliul în Văliug, nr. 64, posesor al C.I. seria KS, nr.
236457, având CNP 1740202113691, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din
10.09.2008;

74.

COMUNA VĂRĂDIA

Muşa Dănuţ Ionel, cu domiciliul în localitatea Vărădia, nr. 33, posesor al C.I. seria
KS, nr. 187301, având CNP 1691204112500, prin Hotărârea Consiliului Local
nr.52 din 30.09.2008;

75.

76.

77.

78.

COMUNA VERMEȘ

COMUNA VRANI

Damian Ion Iacob cu domiciliul în localitatea Vermeş, nr. 226, judeţul CaraşSeverin, posesor al C.I. seria KS, nr. 097739, având CNP 1660204113689, prin
Hotărârea Consiliului Local nr.52 din 30.09.2008;

Micşa Dănuţ, cu domiciliul în Vrani, nr. 84 posesor al C.I. seria KS, nr. 269251,
având CNP 1620226112509, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din
17.10.2008;

COMUNA ZĂVOI

Bunei Antonie, cu domiciliul în comuna Zăvoi, sat Valea Bistrei, nr. 102 posesor al
C.I. seria KS, nr. 000089, având CNP 1480729113281, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 93 din 30.09.2008;

COMUNA ZORLENȚU
MARE

Işfan Viorel, cu domiciliul în Zorlenţu Mare, posesor al C.I. seria KS, nr. 035243,
având CNP 1570516113690, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din
29.08.2008;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Golîmba Iovan-Ion
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