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ROMÂNIA
SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 75/2020

ACTUL CONSTITUTIV
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Înființare Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din
Județul Satu Mare”
I. Asociaţii:
1. Orașul Tășnad, prin Consiliul Local al orașului Tășnad, cu sediul în
loc.Tășnad, str.Lăcrămioarelor, nr.35, jud. Satu Mare, reprezentată de drept prin
primarul orașului, în conformitate cu dispozițiile art.132 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
2. Comuna Căuaș, prin Consiliul Local al comunei Căuaș, cu sediul în loc.Căuaș,
str.Principală, nr.20, jud. Satu Mare, reprezentată de drept prin primarul comunei, în
conformitate cu dispozițiile art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Comuna Santău, prin Consiliul Local al comunei Santău, cu sediul în
loc.Santău, nr.422, jud. Satu Mare, reprezentată de drept prin primarul comunei, în
conformitate cu dispozițiile art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
4. Comuna Săcășeni, prin Consiliul Local al comunei Săcășeni, cu sediul în loc.
Săcățeni, str.Principală., nr.467, jud. Satu Mare, reprezentată de drept prin primarul
comunei, în conformitate cu dispozițiile art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
5. Comuna Săuca, prin Consiliul Local al comunei Săuca, cu sediul în loc.Săuca,
str.Principală, nr.36, jud. Satu Mare, reprezentată de drept prin primarul comunei, în
conformitate cu dispozițiile art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
denumiţi colectiv „asociaţii” şi individual „asociatul”,
s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Înființare
Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din Județul Satu Mare”,
denumită în continuare „Asociaţia”, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii energiei și a gazelor
naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei
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Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare.

II. Denumirea
Denumirea
Asociaţiei
este
,,ASOCIAŢIA
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ ÎNFIINȚARE REȚEA ALIMENTARE CU GAZE
NATURALE TĂȘNAD SUD-VEST DIN JUDEȚUL SATU MARE”, conform
dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 183161/17.07.2020, eliberată de
Ministerul Justiției, Serviciul Comunicare și Relații Publice.
III. Sediul
Sediul Asociaţiei este în România, loc.Tășnad, str.Lăcrămioarelor, nr.35, jud. Satu
Mare.
IV. Durata
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Satu Mare.
V. Voinţa de asociere/Scopul Asociaţiei
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se
asocia în cadrul Asociaţiei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Înființare
Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest Din Județul Satu Mare”
constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării,
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de utilitate publică de distribuție a
gazelor naturale, 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 acestuia.
(2) Forma de gestiune a Serviciului se va stabili prin hotărâre a Adunării
Generale a Asociației în baza mandatelor speciale primite anterior de la fiecare consiliu
local al U.A.T. membre sau individual de fiecare comună membră, cu respectarea
tuturor dispozițiilor legale în vigoare.
VI. Patrimoniul iniţial
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(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 3000 lei, constituit din contribuţia în
numerar a asociaţilor-membrii fondatori, după cum urmează:
-orașul Tășnad - 600 lei;
-comuna Căuaș - 600 lei;
-comuna Santău - 600 lei;
-comuna Săcășeni - 600 lei;
-comuna Săuca - 600 lei.
(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.
VII. Primele organe de conducere, administrare şi control
Conducerea Asociaţiei
Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi
reprezentanţii asociaţilor.
În conformitate cu dispozițiile art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, ,,Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările
generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale
operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de
reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale
viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul
de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.”
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:
- d-ul Csaba Francisc Grieb, primarul orașului Tășnad;
- d-ul Marius Andrei Roka, primarul comunei Căuaș;
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- d-ul Marinel Rotar, primarul comunei Santău;
- d-ul Zoltan Levente Ferencz, primarul comunei Săcășeni;
- d-ul Gheorghe Marian, primarul comunei Săuca.
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.
În cazul încetării mandatului de primar, oricare ar fi cauza acestei încetări, a
oricărui membru din Adunarea Generală, noul primar validat conform reglementărilor
legale, fără nici o altă formalitate va avea calitatea de reprezentant de drept în organul
de conducere al Asociației.
Administrarea Asociaţiei
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri 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.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director:
- Csaba Francisc Grieb, primarul orașului Tășnad. - preşedintele Asociaţiei;
- Marius Andrei Roka, primarul comunei Căuaș;
- Gheorghe Marian, primarul comunei Săuca.
Controlul financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori
formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3
(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:
-d-na Suciu Eva-Elena, domiciliată în loc. Satu Mare, Bd. Transilvania, bl.11,
ap.12, jud. Satu Mare, posesoare a CI seria SM nr.675909, cod numeric personal
2710723304002, expert contabil;
- d-na Popescu Pușa-Viorica, domiciliată în loc. Satu Mare, str. Horea, nr.8,
ap.11, jud. Satu Mare, posesoare a CI seria SM nr.412143, cod numeric personal
2580320302027, economist;
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-d-na Gaspar Evelin-Inezz, domiciliată în loc.Viile Satu Mare, com.Viile Satu
Mare, str. Drumeților, nr.2, jud. Satu Mare, posesoare a CI seria SM nr.757554, cod
numeric personal 2880825303919, economist;
VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice sau
de înregistrare a modificărilor aduse statului şi actului constitutiv, se împuterniceşte dul Ardelean Ioan Claudiu, domiciliat în loc. Satu Mare, str. Maria, nr. 24, jud. Satu
Mare, posesor al CI seria SM nr.636324, cod numeric personal 1740802304005.
Prezentul act constitutiv a fost redactat în 14 exemplare originale, azi
......................
ASOCIAŢII:
1. Orașul Tășnad,
prin primar Csaba Francisc Grieb ………………,……….……………
2. Comuna Căuaș,
prin primar Marius Andrei Roka …………………….………..…………
3. Comuna Santău,
prin primar Marinel Rotar ………..………………………….……………
4. Comuna Săcășeni,
prin primar Zoltan Levente Ferencz.…………….…………..…………
5. Comuna Săuca,
prin primar Gheorghe Marian ……………,……………….…………… .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
VASILE MERK

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA

Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Înfiintare Retea Alimentare cu Gaze Naturale Tasnad Sud-Vest din Judetul Satu Mare

