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HOTARAREA NR.87/08.11.2012

REFERITOR LA: Aprobarea Asocierii Consiliului Local al municipiului Caracal cu Consiliul
Judetean Olt si consiliile locale ale celorlalte localitAti membre in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apd si de canalizare„Oltul", ca
membru cu drepturi depline in aceeasi Asociatie, a imputernicirii pentru semnarea Actului Constitutiv
a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de utilitAti publice pentru serviciul de alimentare cu
apd si de canalizare„Oltur si numirea reprezentantilor in Adunarea Generald a Asociatilor.
EXPUNERE DE MOTIVE:
In contextul reglementdrilor privind serviciile comunitare de utilitäti publice statuate sau in curs de
statuare, la nivel european, national, regional si judetean, se apreciazd ca oportund Si necesard stabilirea
relatiilor de colaborare intre unitäti administrativ-teritoriale, privind armonizarea politicilor
programelor proprii de dezvoltare economics pe zone si subzone ale judetului. In limitele competentelor
lor, autoritAtile deliberative pot hotdra sd
coopereze si sd se asocieze, in conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitard (ADI), cu
personalitate juridia care se constituie in scopul realizdrii in comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal sau regional, on al furnizarii in comun a unor servicii publice.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate cu nr. 14855 din 01.11.2012 al Directiei Dezvoltare Urbana, Achizitii si
Tehnic din cadrul Primdriei municipiului Caracal;
-Acordul de implementare pentru mdsura ISPA nr.2003/R0/16/P/PA/ 013-5 - „Asistenta tehnicd
pentru pregdtirea proiectelor in sectorul de mediu pentru proiectul: „Modernizarea infrastructurii de apd
apd uzatd in judetul Olt";
- Acordul cadru intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru executarea mdsurilor
finantate in Romania in cadrul programului de Asistentd al Comunitätii Europene;
- Memorandumul de Finantare privind asistenta financiard nerambursabild contractata prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana;
- Masura ISPA nr.2003/R0/16/P/PA/012 — „Asistentd Tehnicd pentru intarirea capacitatii
institutionale a beneficiarilor finali ISPA in sectorul de apa si apd uzatA in Romania" intre Ministerul
Finantelor Publice si Ministerul Mediului si Gospoddririi Apelor;
- O.G. nr.26/2000, privind asociatiile si fimdatiile, cu modificarile completdrile ulterioare;
- H.G.nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor
de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitAti publice;
- Legea 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitAti publice, cu modificdrile si
completarile ulterioare;
- Prevederile art. 1 (2) lit. c, art. 11 (1), (2), (3), art. 12, art. 13, art. 36 (2) lit. e, (6) lit. a pct. 14,
(7) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile
completdrile ulterioare;
- Legea nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apd si de canalizare, cu modificdrile
completdrile ulterioare;
- H.G.nr.246/2006, pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltdrii serviciilor
comunitare de utilitati publice;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locals, republicatd,
completatd si modificatd;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
ART. 1. — Se aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Caracal cu consiliile locale
membre deja si Consiliul Judetean Olt in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitäti
publice pentru serviciul de alimentare cu apd $i de canalizare„Oltur .
ART.2 — Se aproba Actul Constitutiv Si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apd $i de canalizare„Oltur in forma prevazuta in
anexele nr.1 si nr.2 la prezenta hotarare.
ART. 3 — Se numesc reprezentantii Consiliului local in Adunarea Generala a Asociatilor dupa cum
urmeazd:
— Eduard - Claudiu Ciockanu -Primarul municipiului Caracal - titular;
- Secretarul municipiului Caracal - supleant.
— Viorel- Emil Rädescu
ART. 4 — Se imputernice$te domnul Eduard - Claudiu Ciocazanu , primar al municipiului Caracal,
cetatean roman, näscut la data de 01.08.1969, domiciliat in Caracal str. Nicolae Balcescu nr.44, posesor al
C.I. seria OT nr. 407195, eliberat de S.P.C.L.E.P. Caracal, la data de 20.01.2009, sa semneze in numele
pe seama Consiliului Local al municipiului Caracal Actul Constitutiv $i Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa $i de canalizare„Oltul".
ART. 5 — Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
municipiului Caracal, Directiilor din cadrul Primaries municipiului Caracal, SC IGO SA Caracal,
Consiliului Judetean Olt, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de
alimentare cu apd $i de canalizare„Oltul".
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ANEXA NR.1
LA H.C.L. a municipiului Caracal
Din a.11.2012
Nr

ACT CONSTITUTIV AL
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE
PENTRU SERVICIUL DE ALIMNETARE CU APA SI DE CANALIZARE „OLTUL"
I.

ASOCIATII
Judetul Olt, prin Consiliul Judetean Olt, cu sediul in Municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza
nr.14, judetul Olt reprezentat de Paul Stanescu, in calitate de Presedinte al Consiliului
Judetean, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 114 /2008;
Municipiul Slatina, prin Consiliul Local al Municipiului Slatina, reprezentat de Darius
Bogdan Valcov, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotardrea
Consiliului Local nr. 170/2006;
Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal, reprezentat de Eduard
Claudiu Ciocdzanu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea
/2012;
Consiliului Local nr. .
Orawl Scornice§ti, prin Consiliul Local al Orasului Scomicesti, reprezentat de Constantin
Nedelea, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea Consiliului
Local nr. 35/2006;
Ora§ul Dragáneti-Olt, prin Consiliul Local al Orasului Drdgänesti-Olt, reprezentat de
Ionel Sorin Ghitä, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea
Consiliului Local nr. 18/2008;
Ora§ul Piatra-Olt, prin Consiliul Local al Orasului Piatra-Olt, reprezentat de Tudor
Udrescu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotärdrea Consiliului
Local nr. 25/2006;

7. Orawl Potcoava, prin Consiliul Local al Orasului Potcoava, reprezentat de Florin
Mateiana, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea Consiliului
Local nr. 35/2006;
Comuna Slátioara, prin Consiliul Local al Comunei Slkioara, reprezentat de Savu
Ciocdrlan, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 24/2008;
Comuna Birza, prin Consiliul Local al Comunei Birza, reprezentat de Marin Vladut.,
in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local
nr. 18/2008;
Comuna Brebeni, prin Consiliul Local al Comunei Brebeni, reprezentat de Florentin
Andronie, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 41/2008;
Comuna Corbu, prin Consiliul Local al Comunei Corbu, reprezentat de Constantin.
Dinut, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 22/2008;

Comuna Cungrea, prin Consiliul Local al Comunei Cungrea, reprezentat de Ion
Murgulet, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop win Hotararea
Consiliului Local nr. 35/2008;
Comuna Dobrosloveni, prin Consiliul Local al Comunei Dobrosloveni, reprezentat
de Gheorghe Tudora§cu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 20/2008;
Comuna Giuvárasti, prin Consiliul Local al Comunei Giuvärd§ti, reprezentat de
Dorel Cartdlin Imireanu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 19/2008;
Comuna Nicolae Titulescu, prin Consiliul Local al Comunei Nicolae Titulescu,
reprezentant legal de Tiutiu Gheroghe Florin, in calitate de Primar, legal imputernicit
in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/2008;
Comuna Studina, prin Consiliul Local al Comunei Studina, reprezentat legal de
Marian Vasile, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 26/2008;
Comuna Vitomiresti, prin Consiliul Local al Comunei Vitomire§ti, reprezentat legal
de Constantin Rotea, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 15/2008;
Comuna Ianca, prin Consiliul Local al Comunei Ianca, reprezentat legal
de Pascu Mirel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 35/2008;
Comuna Vaddstrita, prin Consiliul Local al Comunei Väddstrita, reprezentat legal
de Oprea Stelian, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 5/2009;
Comuna Sopirlita, prin Consiliul Local al Comunei Sopirlita, reprezentat legal
de Neagu Cristinel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 24/2008;
Comuna Coteana, prin Consiliul Local al Comunei Coteana, reprezentat legal
de Dima Victor, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotathrea Consiliului Local nr. 6/2010.
21. Comuna Curtisoara,prin Consiliul Local al Comunei Curtisoara,reprezentat legal
de Victor Constantin ,in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 14/30.10.2008;

s-au asociat §i au Infiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard. „Oltul„ in conformitate cu
prevederile Legii adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, ale Legii serviciilor
comunitare de utilitáti publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apd
de canalizare nr. 241/2006 ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii
fundatii.
II. DENUMIREA
Denumirea asociatiei este ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE
DE
UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMNETARE CU

CANALIZARE „OLTUL", conform dovezii nr. 46002 din data de 13.10.2006, eliberatA de
Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii Asociatiei.
SEDIUL
Sediul Asociatiei este in Slatina, Str. Cri*an nr. 33, Jud. Olt.
VOINTA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIATIEI
Asociatia se constituie in scopul reglementarii, infiintärii, organizArii, finantarii,
exploatdrii, monitorizärii gestiondrii in comun a serviciului de alimentare cu apd §i de canalizare
(denumit in continuare Serviciul) pe raza de competentd a unitatilor administrativ-teritoriale
membre (denumitä in continuare aria Serviciului), precum realizarea in comun a unor proiecte de
investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii i/sau dezvoltärii,
dupd caz, a sistemelor de utilitAti publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a
acestuia.
Asociatii declard ca interesul comun ce std. la baza constituirii Asociatiei este interesul
general al locuitorilor de pe raza unitätilor administrativ-teritoriale membre pentru imbundtAtirea
calitätii Serviciului, in conditiile unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei
principiul "poluatorul pläte§te", atingerea respectarea standardelor europene privind protectia
cre*terea capacitätii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor
mediului, precum
necesare in infrastructura tehnico - edilitatt aferentä Serviciului.
(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va realiza in baza
unui contract de delegare a gestiunii (denumit in continuare contractul de delegare) atribuit direct,
conform prevederilor art. 31' din Legea nr. 51/2006, cu modificArile completdrile ulterioare, ale
art. 21' din Legea nr. 241/2006, cu modificArile §i completdrile ulterioare, unui operator regional,
astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g') din Legea nr. 51/2006, cu modificArile completärile
ulterioare, al cdrui capital social va fi detinut integral de unitati administrativ-teritoriale membre ale
Asociatiei.
DURATA
Asociatia este constituità pe o duratd nedeterminata, incepAnd cu data inscrierii sale in Registrul
asociatiilor fundatiilor.
PATRIMONIUL INITIAL
Patrimoniul initial al Asociatiei a fost de 6.000 RON, constituit din contributia in numerar a
asociatilor, dupd cum urmeazd:
Consiliul Judetean Olt - 3000 RON;
Municipiul Slatina — 2500 RON;
Orawl Scornice§ti — 150 RON;
Orawl Dragdneti-Olt - 150 RON;
Orawl Piatra-Olt — 100 RON;
Ora§ul Potcoava — 100 RON.
Patrimoniul initial al Asociatiei include §i dreptul de folosintA gratuitä, pe termen limitat, a
urmAtoarelor bunuri apartinand domeniului public i/sau privat al asociatilor, altele decat
bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apa de canalizare aferente Serviciului:
Spatiu compus din 3 incdperi (birouri), situat in Municipiul Slatina, str. Cripn nr. 33, judetul
- i-Aril Consiliului
Olt, apartinand patrimoniului public al Municipiului Slatina, conform Hot A
Local Slatina nr. 284/30.11.2007, pentru o perioadd de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Sursele de venit ale Asociatiei sunt urnatoarele:
Contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor alte
contributii de la bugetele locale ale acestora;
DobAnzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
Donatii, sponsorizki sau legate;
Orice alte surse legale de venituri prevAzute de lege sau de statutul asociatiei.
Asociatia nu are calitatea de operator §i nu va desf4ura activitAti economice.
VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL_
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Conducerea Asociatiei

.ej;

Adunarea Generaki este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii
asociatilor (primarii pentru municipii, orate PreFdintele Consiliului Judetean Olt pentru judet
comune) desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.
Sunt numiti in calitate de membri ai Adundrii Generale:
Dl. Paul Stanescu, numit de Consiliul Judetean Olt;
Dl. Darius Bogdan Valcov, numit de Consiliul Local al Municipiului Slatina;
Dl. Eduard Claudiu Ciocazanu, numit de Consiliul Local al Municipiului Caracal;
Dl. Constantin Nedelea, numit de Consiliul Local al Orawlui Scornicqti;
Dl. Ionel Sorin Ghitd, numit de Consiliul Local al Orawlui Dragane*ti-Olt;
Dl. Tudor Udrescu, numit de Consiliul Local al Orawlui Piatra- Olt;
Dl. Florin Mateiana, numit de Consiliul Local al Orawlui Potcoava;
Dl. Gheorghe Tudora§cu, numit de Consiliul Local al Comunei Dobrosloveni;
Dl. Dorel Cätalin Imireanu, numit de Consiliul Local al Comunei Giuvarasti;
Dl. Florentin Andronie, numit de Consiliul Local al Comunei Brebeni;
Dl. Constantin Rotea, numit de Consiliul Local al Comunei Vitomiresti;
Dl. Savu CiocIrlan, numit de Consiliul Local al Comunei Slatioara;
Dl. Constantin Dinut, numit de Consiliul Local al Comunei Corbu;
Dl. Marian Vasile, numit de Consiliul Local al Comunei Studina;
Dl. Gheorghe Tiutiu, numit de Consiliul Local al Comunei Nicolae Titulescu;
Dl. Ion Murgulet, numit de Consiliul Local al Comunei Cungrea;
Dl. Marin Vladut, numit de Consiliul Local al Comunei Birza;
Dl. Pascu Mirel, numit de Consiliul Local al Comunei Ianca;
Dl. Oprea Stelian, numit de Consiliul Local al Comunei Vaddstrita;
DL Neagu Cistinel, numit de Consiliul Local al Comunei Sopirlita;
Dl. Dima Victor, numit de Consiliul Local al Comunei Coteana.
Dl.Victor Constantin,numit de Consiliul Local al Comunei Curtisoara.
Adunarea Generald it alege dintre membrii sal pe PreFdintele Asociatiei care are atributiile
care reprezintä Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia
prevazute in Statutul Asociatiei
situatiilor in care se prevede expres altfel.
Administrarea Asociatiei
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din Preedintele
Asociatiei Inca 2 (doi) membri numiti de Adunarea Generals, pe o perioada de 4 ani. Componenta
Consiliului Director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor
membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie. PreFdintele Asociatiei este
PreFdinte al Consiliului Director.
Sunt numiti in calitate de membri ai Consiliu Director:
PAUL STANESCU, nascut la data de 25.08.1957 in loc Visina Noua, Vadasrtra, C.I. Seria
OT Nr. 094596, CNP 1570825282217, cu domiciliul in sat Visina, corn Visina —
preFdintele Asociatiei;
DAVIDESCU OVIDIU MARIAN, nascut la data de 14.09.1960 in sat Negreni,
Scornicesti, C.I. Seria OT Nr. 200388, CNP 2600914284362, cu domiciliul in Slatina,
Aleea Gladiolei, nr.2, Bl. 1, Sc. A, etj. 1, ap. 16, Olt — membru;
ANA ANGHEL, nascuta la data de 25.05.1950 in Bucuresti, sector 3, C.I. Seria OT
3.
Nr. 382088, CNP 2500525284361, cu domiciliul in Slatina, bd-ul A.I.Cuza, nr. 22, Bl.
FA 21, Sc. C, etj. 5, ap. 15, Olt — membru.
Controlul Financiar al Asociatiei
Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formats din
minimum 3 membri numiti de Adunarea Generald pentru o perioada. de 3 (trei) ani, cu posibilitatea
prelungirii.
Membrii comisiei de cenzori a Asociatiei sunt:
1. Mitrache Adriana, cetatenie romans, nascuta la data de 26.01.1968, CNP 2680126284361
OT
domiciliata. in Slatina, str. Primaverii, bl. FA23B, sc. B, etj. 2, ap. 18, Olt, titular:4,w
164703, eliberata de Politia municipiului Slatina la data de 13.02.2003 .
/

IonitA Gherghina, cetatenie romand, nascutd la data de 22.08.1959, CNP 2590822284392,
domiciliata in Slatina, str. Arcului, nr.6, bl. FB22, sc. A, ap. 2, Olt, titulara a C.I. OT
159777, eliberatä de Politia municipiului Slatina, la data de 14.01.2003;
RAdulescu lulian, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1955,CNP 1550801287121
domiciliat in Scornicqti, str.Aleea Suica, nr. 2, bl. 5, sc. D, etj. 2, ap. 5, Olt, titular al C.I.
OT 037624, eliberata de Politia orasului Scorniceti la data de 19.11.1999.
Pentru autentificarea prezentului Act Constitutiv se imputernicqte domnul ENITA
CATALIN IONUT, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Slatina, str. Primaverii, nr.16, Bl.
FAll, Et. 3, Ap. 14, Titular al CI seria OT nr. 261135, eliberata de Politia Slatina la data de 26 01
2005, CNP 1801015284550.
Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, azi, data
autentificarii.

ANEXA NR.2
LA H.C.L. a municipiului Caracal
Din Or .11.2012
Nr.

STATUTUL
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE
PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE „OLTUL"
Asociatii :
1. Judetul Olt, prin Consiliul Judetean Olt, cu sediul in Municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza
nr.14, judetul Olt reprezentat de Paul Stanescu, in calitate de Presedinte al Consiliului
Judetean, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea Consiliului Judetean nr. 114 /2008;
Municipiul Slatina, prin Consiliul Local al Municipiului Slatina, reprezentat de Darius
Bogdan Valcov, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea
Consiliului Local nr. 170/2006;
Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal, reprezentat de Eduard
Claudiu Ciocdzanu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrdrea
Consiliului Local nr. /2012;
Orasul Scornicesti, prin Consiliul Local al Orasului Scomicesti, reprezentat de Constantin
Nedelea, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotärarea Consiliului
Local nr. 35/2006;
Orasul DrAgánesti-Olt, prin Consiliul Local at Orasului Draganesti-Olt, reprezentat de
Ionel Sorin Ghitd, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotardrea
Consiliului Local nr. 18/2008;
Orasul Piatra-Olt, prin Consiliul Local al Orasului Piatra-Olt, reprezentat de Tudor
Udrescu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea Consiliului
Local nr. 25/2006;
Orasul Potcoava, prin Consiliul Local al Orasului Potcoava, reprezentat de Florin
Mateiana, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrarea Consiliului
Local nr. 35/2006;
Comuna Slátioara, prin Consiliul Local al Comunei Sldtioara, reprezentat de Savu
Ciocarlan, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 24/2008;
Comuna Birza, prin Consiliul Local al Comunei Birza, reprezentat de Marin Vladut,
in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local
nr. 18/2008;
Comuna Brebeni, prin Consiliul Local al Comunei Brebeni, reprezentat de Florentin
Andronie, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 41/2008;
Comuna Corbu, prin Consiliul Local al Comunei Corbu, reprezentat de Constantin
Dinut, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 22/2008;

Comuna Cungrea, prin Consiliul Local al Comunei Cungrea, reprezentat de Ion
Murgulet, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 35/2008;
Comuna Dobrosloveni, prin Consiliul Local al Comunei Dobrosloveni, reprezentat
de Gheorghe Tudorascu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 20/2008;
Comuna Giuvärásti, prin Consiliul Local al Comunei Giuvärästi, reprezentat de
Dorel Catälin Imireanu, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 19/2008;
Comuna Nicolae Titulescu, prin Consiliul Local al Comunei Nicolae Titulescu,
reprezentant legal de Tiutiu Gheroghe Florin, in calitate de Primar, legal imputernicit
in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/2008;
Comuna Studina, prin Consiliul Local al Comunei Studina, reprezentat legal de
Marian Vasile, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr. 26/2008;
Comuna Vitomiresti, prin Consiliul Local al Comunei Vitomiresti, reprezentat legal
de Constantin Rotea, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 15/2008;
Comuna Ianca, prin Consiliul Local al Comunei Ianca, reprezentat legal
de Pascu Mirel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 35/2008;
Comuna Vädástrita, prin Consiliul Local al Comunei Vklastrita, reprezentat legal
de Oprea Stelian, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 5/2009;
Comuna Sopirlita, prin Consiliul Local al Comunei Sopirlita, reprezentat legal

de Neagu Cristinel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 24/2008;
Comuna Coteana, prin Consiliul Local al Comunei Coteana, reprezentat legal
de Dima Victor, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin
Hotkarea Consiliului Local nr. 6/2010.

21. Comuna Curtisoara,prin Consiliul Local al Comunei Curtisoara,reprezentat legal
de Victor Constantin ,in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 14/30.10.2008;

Denumite colectiv "asociatii" Si individual "asociatul".
Ne exprimdm vointa de a coopera si de a ne asocia in conformitate cu prevederile Legii
Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 republicatd, ale Legii serviciilor comunitare de utiliati
publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii fundatii, aprobata cu modificki si
completki prin Legea nr.246/2005, in cadrul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE
a
CU AP 'A SI DE CANALIZARE „OLTUL" (denumita in continuare „Asociatia"), pers
de drept privat, cu statut de utilitate publicd in scopurile prevdzute la art. 4 din preze

Avand in vedere ca :

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeand, Romania si-a asumat obligatii care implied
investitii importante in infrastructura aferentd serviciilor de alimentare cu apd si de canalizare
(denumite in cele ce urmeazd „Serviciile"), pand in 2015 pentru un numär de 263 de aglomerdri
urbane cu un echivalent-locuitor (e.1.) mai mare de 10.000 si pand in 2018 in 2.346 aglomerdri
urbane cu un e.l. cuprins intre 2.000 si 10.000.
Din studiile efectuate la nivelul fiecdrei unitati administrativ teritoriale, rezultd cu claritate
pentru buna functionare a Serviciilor si pentru ca Serviciile sa indeplineascd conditiile de
functionare prevdzute de legislatia in vigoare si de angajamentele asumate de Romania in procesul
de aderare la Uniunea Europeand, sunt necesare investitii financiare importante in sistemele publice
de alimentare cu apd si de canalizare, care depdsesc in mod considerabil capacitdtile financiare ale
acestora..
Procesul de regionalizare reprezintd un element esential in vederea atingerii obiectivelor
ambitioase de investitii.
CAPITOLUL I —DENUMIREA, SEDIUL 51 DURATA ASOCIATIEI

Denumirea asociatiei este ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
Art.l.
INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE „OLTUL", conform dovezii nr. 46002 din data de 13.10.2006,
eliberatd de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii Asociatiei. Asociatia va avea
stampild si insemne proprii.
Art. 2. (1) Sediul Asociatiei este: Romania, Slatina, Str. Crisan nr. 33, Jud. Olt.
(2) Sediul Asociatiei va putea fi mutat in orice alt loc aflat pe raza unitdtilor
administrativ-teritoriale membre, in baza unei Hotdrari a Adundrii Generale a Asociatiei sau a
Consiliului Director, conform prezentului statut.
Art. 3. Asociatia este constituitd pe o duratd nedeterminatd, incepand cu data inscrierii sale
in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
CAPITOLUL II — SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Art. 4. (1) Asociatia se constituie in scopul reglementdrii, infiintarii, organizarii, finantdrii,
exploatdrii, monitorizdrii si gestiondrii in comun a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare
(denumit in continuare Serviciul) pe raza de competentd a unitatilor administrativ-teritoriale
membre (denumitd in continuare aria Serviciului), precum realizarea in comun a unor proiecte de
investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizdrii si/sau dezvoltdrii,
dupd caz, a sistemelor de utilitäti publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a
Serviciului (denumità in continuare strategia de dezvoltare);
Asociatii declard ca interesul comun ce std la baza constituirii Asociatiei este interesul
general al locuitorilor de pe raza unitätilor administrativ-teritoriale membre pentru imbundtdtirea
calitstii Serviciului, in conditiile unor tarife care sd respecte limitele de suportabilitate ale populatiei
si principiul "poluatorul pldteste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia
mediului, precum si cresterea capacitätii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor
necesare in infrastructura tehnicoedilitard aferentd Serviciului.
Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegatd, care se va realiza in baza
unui contract de delegare a gestiunii (denumit in continuare contractul de delegare) atribuit direct,
conform prevederilor art. 31 1 din Legea nr. 51/2006, cu modificdrile si completdrile ulterioare, si ale
art. 21 1 din Legea nr. 241/2006, cu modificdrile completdrile ulterioare, unui operator regional,
astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g') din Legea nr. 51/2006, cu modificdrilenpletdrile
e ale
ulterioare, al cdrui capital social va fi detinut integral de unitafi administrativ-,ibriellekhv
/
Asociatiei (denumit in continuare operatorul).
/
t--

Art. 5. Obiectivele Asociatiei sunt urmätoarele:
(1)

Sa incheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevdzut la art. 17
alin.2 lit. a) din prezentul Statut, in numele pe seama asociatilor, care vor avea impreund calitatea
de delegatar, conform art. 30 din Legea 51/2006, cu modificdrile complefarile ulterioare;
Sa exercite drepturile specifice de control si informare, privind Operatorul, conform
prezentului Statut §i Actului Constitutiv al acestuia;
Sd constituie interfata pentru discutii
sä fie un partener activ pentru Autoritatile
Administratiei Publice Locale in ceea privete aspectele de dezvoltare de gestiune a Serviciilor, in
scopul de a coordona politicile actiunile de interes intercomunitar;
Sa aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara. aferentd
Serviciului;
informeze regulat asociatii despre
Sä monitorizeze executarea contractului de delegare
aceasta;
g) Sa monitorizeze respectarea obligatiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare,
indeosebi in ceea ce privqte realizarea indicatorilor de performantd, executarea lucrarilor
incredintate Operatorului §i calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;
propuns once actiuni vizand realizarea obiectivelor Autoritätilor Locale in
identifice
legaturd cu Serviciile:
asigurarea unei politici tarifare echilibrate care ss asigure, pe de o parte,sursele necesare
pentru operare, dezvoltare, modernizare i/sau baza-suport a contractärii de credite
rambursabile on partial rambursabile, iar, pe de altä parte, sä nu se dep4eascd limitele de
suportabilitate ale populatiei;
aplicarea principiului solidaritatii;
implementarea Si aplicarea permanentd a principiului "poluatorul pläteste";
pdstrarea tarifelor la un nivel care sä respecte limitele de suportabilitate ale populatiei §i
principiul poluatorul pldte§te, in conformitate cu art.18 al. 2 lit. (d) din prezentul Statut;
cre*terea progresivä a nivelului de acoperire al Serviciilor;
gestiunea administrativd §i
buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor
comerciald eficientä a acestora;
mentinerea calitatii tehnice intretinerea eficientä a echipamentelor lucrkilor legate de
Servicii;
buna gestiune a resurselor umane.
Sa fie un pol at competentelor administrative, financiare, tehnice §i economice in beneficiul
Autoritatilor Locale §i al Serviciilor;
Sa acorde ajutor Autoritkilor Locale Operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare
dace este cazul, sd obtind astfel de fonduri care
necesare implementarii Strategiei de Dezvoltare
vor fi puse la dispozitia Operatorului.
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandateazd
Asociatia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modifickile completärile ulterioare,
sä exercite in numele §i pe seama for urmdtoarele drepturi §i obligatii legate de Serviciu:
elaborarea §i aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere §i
modernizare a sistemelor de utilitAti publice existente, a programelor de infiintare a unor not
sisteme, precum §i a programelor de protectie a mediului;
coordonarea proiectdrii §i executiei lucrArilor tehnico-edilitare, in scopul realizArii acestora
intr-o conceptie unitary §i corelatd cu programele de dezvoltare economico-socials a localitAtilor, de
amenajare a teritoriului, urbanism §i mediu;
unnärirea, monitorizarea §i raportarea indicatorilor de performantA ai Serviciului, stabiliti prin
contractul de delegare a gestiunii in vederea asigurArii gestionarii §i administrArii Serviciului de
cdtre operator pe criterii de eficientd economic U- . manageriala. §i aplicarea mäsurilor corective a
penalitAtilor prevAzute de contractul de delegare, in situatia in care operatorul nu respectd nivelul
• • lui;
indicatorilor de performantä Si eficienta la care s-a obligat Si nu asigurd continuitu
a
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consultarea asociatiilor de utilizatori in vederea stabilirii politicilor Si s
modalitätilor de organizare §i functionare a Serviciului;

medierea conflictelor dintre utilizatori *i operator, la cererea uneia dintre parti;
monitorizarea *i controlul modului de respectare a obligatiilor *i responsabilitatilor asumate de
operator prin contractul de delegare cu privire la:
modul de respectare *i de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator, in special
respectarea indicatorilor de performanta, inclusiv in relatia cu utilizatorii;
modul de administrare, exploatare, conservare *i mentinere in functiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilitki publice, mai ales exploatarea eficienta *i in conditii de
sigurantä a sistemelor de utilitki publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public *i/sau
privat al asociatilor, afectate Serviciului;
asigurarea protectiei mediului *i a domeniului public;
asigurarea protectiei utilizatorilor;
solicitarea de informatii cu privire la nivelul *i calitatea Serviciului furnizat/prestat *i cu
privire la modul de intretinere, exploatare *i administrare a bunurilor din proprietatea publica sau
privatä a asociatilor, incredintate pentru realizarea Serviciului;
invitarea operatorului pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor apkute in relatia cu
utilizatorii Serviciului;
stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegkii prevazute in contractul
de delegare;
aprobarea, de la data la care asociatii hotardsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului
tarifelor, respectiv ajustarea *i modificarea preturilor *i
de formare *i a stabilirii preturilor
tarifelor propuse de operator;
k) monitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre delegatar fata de operator prin
clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
1) elaborarea *i aprobarea caietului de sarcini *i a regulamentului Serviciului, consolidat
armonizat pentru intreaga arie a Serviciului;
m) pastrarea, in conditiile legii, a confidentialitatii datelor informatiilor economico-financiare
privind activitatea Operatorului, altele deck cele de interes public.
CAPITOLUL III — PATRIMONIUL ASOCIATIEI
resursele proprii, necesare
Art. 6. (1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile
acoperirii cheltuielilor de organizare functionare Si desrd*urdrii activitatilor proprii, pe de o parte,
*i din dreptul de folosinta gratuity asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor,
acordat sau ce va fi acordat Asociatiei de catre asociati.
(2) Patrimoniul initial al Asociatiei a fost de 6.000 RON, constituit din contributia in
numerar a asociatilor, dupa cum urmeazd :
- Consiliul Judetean Olt — 3.000 RON
Municipiul Slatina - 2.500 RON
Ora*ul Scomice*ti — 150 RON
Ora*ul Drägdne*ti-Olt — 150 RON
Ora*ul Piatra-Olt — 100 RON
Ora*ul Potcoava — 100 RON
(3) Patrimoniul initial al Asociatiei include *i dreptul de folosinta gratuit y, pe termen
limitat, a urmkoarelor bunuri apartinand domeniului public *i/sau privat al asociatilor, altele
decat bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apa *i de canalizare aferente Serviciului:
Spatiu compus din 3 incaperi (birouri), situat in Municipiul Slatina, str. Cri*an nr.
33, judetul Olt, apartinand patrimoniului public al Municipiului Slatina, conform Hotkarii
Consiliului Local Slatina nr. 284/30.11.2007, pentru o perioadd de 2 ani, cu posibilitatea
prelungirii.
Art. 7. Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmdtoarele :
contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor *i alte contributii
de la bugetele locale ale acestora;
Dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
Donatii, sponsorizari sau legate;
Orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. Asociatia nu va avea calitatea de operator §i nu va desrawra activitati economice.
cheltuieli. Situatiile financiare se
Art.9. Asociatia are un buget propriu de venituri
intocmesc in conformitate cu legislatia in vigoare.
CAPITOLUL IV - ASOCIATII
Art. 10. Asociatii au urmdtoarele drepturi:
Sä aleaga sa fie ale§i in organele de conducere ale Asociatiei, prin reprezentantii for in aceste
organe;
Sa participe la luarea hotdrarilor care privesc activitatea Asociatiei, conform prevederilor
prezentului statut;
c) Sa primeascd, la cerere, toate informatiile disponibile care privesc activitatea Asociatiei.
Art. 11. Asociatii au urmdtoarele obligatii:
Sä respecte Statutul, Actul Constitutiv si hotdrdrile organelor de conducere ale Asociatiei;
sa piateased cotizatia anuald, stability prin hotkare a Adundrii Generale a Asociatiei, plata
unnánd sä se facd e§alonat, in rate egale, platibile, pan g in ultima zi a fiecdrui trimestru din an;
sa participe, prin reprezentantii for la *edintele Adundrii Generale a Asociatiei;
sa desemneze un membru in Adunarea Generala. a Asociatiei.
Art. 12.(1) Calitatea de asociat inceteazd in cazul retragerii sau excluderii din Asociatie,
conform prevederilor prezentului articol.
Retragerea din Asociatie nu poate avea loc decat in situatia in care asociatul respectiv
se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacd oricare dintre asociati dore§te sa se retraga din
respectiv, din Asociatie, acest asociat va notifica preFdintelui Asociatiei
contractul de delegare
§i celorlalti asociati intentia sa. PreFdintele Asociatiei va convoca adunarea generald a Asociatiei in
cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notifiari.
Adunarea General'a" a Asociatiei va analiza consecintele retragerii modificdrile care
se impun la actul constitutiv al operatorului cdruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a
gestiunii serviciului i/sau la contractul de delegare (in special in ceea ce prive§te investitiile),
va hotdri modificarea corespunzatoare a
conform prevederilor contractului de delegare,
prezentului statut a actului constitutiv al Asociatiei.
(4) In cazul in care un asociat nu aprobd contractul de delegare ce urmeazd sä fie incheiat
cu operatorul prevdzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din
contractul de delegare dupd semnarea acestuia, indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupd
intrarea in vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociatie.
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului §i neadoptarea, in cloud edinte
consecutive ale autoritatii deliberative a respectivului asociat, a hotardrii de aprobare a delegdrii
gestiunii Serviciului care operatorul prevazut la art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive deck un vot
negativ.
Adunarea generald va hotki excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii §i
modificarile ce se impun la contractul de delegare (in special cu privire la investitii), conform
a actului
prevederilor acestuia, §i va hotäri modificarea corespunzdtoare a prezentului statut
constitutiv al Asociatiei.
(5) Once asociat care se retrage sau este exclus din Asociatie este obligat sa plateascd:
sumele corespunzdtoare rambursdrii de care operator a imprumuturilor contractate pentru
finantarea dezvoltkii (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacd sunt extinderi sau
inlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat in perioada in
care a fost membru al Asociatiei, plus cheltuielile aferente acestor imprumuturi;
sumele corespunzatoare investitiilor de care a beneficiat in perioada in care a fost membru al
Asociatiei, altele decat cele prevdzute la lit. a);
c) sumele prevazute ca despdgubiri in contractul de delegare.

Art. 13 Asociatia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociatilor si cu incheierea
unui act aditional la prezentul statut, prin care noii membri sunt mentionati in preambulul statutului.
Once unitate administrativ-teritorialä care devine membru al Asociatiei acceptä in totalitate
prevederile prezentului statut si deleagd gestiunea Serviciului operatorului, prin act aditional la
contractul de delegare ce va fi semnat de Asociatie in numele si pe seama unitatii administrativteritoriale respective.
In situatia in care unul dintre asociati nu este de acord cu primirea de noi membrii, atunci
pentru comune va hotäri Consiliul Judetean Olt iar pentru orase si municipii va hotdri fiecare
consiliul local.
CAPITOLUL V — ORGANELE ASOCIATIEI
Adunarea Generals a Asociatiei
Art. 14. (1) Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti
reprezentantii asociatilor (primarii pentru municipii si orase si Presedintele Consiliului Judetean Olt
pentru judet si comune) desemnati prin hotdrare a autoritàfilor deliberative ale acestora.
(2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-si asigura reprezentarea
permanentd in cadrul adundrii generale a Asociatiei.
Hotdrarile de numire/revocare/inlocuire a reprezentantilor vor fi transmise in
copie asociatilor si presedintelui Asociatiei in termen de 3 (trei) zile lucrdtoare de la data emiterii
lor.
Sunt numiti in calitate de membri ai Adundrii Generale a Asociatiei:
Dl. Paul Stänescu, numit de Consiliul Judetean Olt;
Dl. Darius Bogdan Valcov, numit de Consiliul Local al Municipiului Slatina;
DI. Eduard Claudiu Ciocazanu, numit de Consiliul Local al Municipiului Caracal;
Dl. Constantin Nedelea, numit de Consiliul Local al Orasului Scornicesti;
DI. Ionel Sorin Ghitd, numit de Consiliul Local al Orasului Drägdnesti-Olt;
Dl. Tudor Udrescu, numit de Consiliul Local al Orasului Piatra- Olt;
Dl. Florin Mateiana, numit de Consiliul Local al Orasului Potcoava;
Dl. Gheorghe TudoraFu, numit de Consiliul Local al Comunei Dobrosloveni;
Dl. Dorel CAtalin Imireanu, numit de Consiliul Local al Comunei Giuvarasti;
Dl. Florentin Andronie, numit de Consiliul Local al Comunei Brebeni;
Dl. Constantin Rotea, numit de Consiliul Local al Comunei Vitomiresti;
Dl. Savu Ciocirlan, numit de Consiliul Local al Comunei Slatioara;
DI. Constantin Dinut, numit de Consiliul Local al Comunei Corbu;
DI. Marian Vasile, numit de Consiliul Local al Comunei Studina;
Dl. Gheorghe Tiutiu, numit de Consiliul Local al Comunei Nicolae Titulescu;
DI. Ion Murgulet, numit de Consiliul Local al Comunei Cungrea;
DI. Marin VIAdut, numit de Consiliul Local al Comunei Birza;
Dl. Pascu Mirel, numit de Consiliul Local al Comunei Ianca;
DI. Oprea Stelian, numit de Consiliul Local al Comunei Vdddstrita;
DI. Neagu Cistinel, numit de Consiliul Local al Comunei Sopirlita;
Dl. Dima Victor, numit de Consiliul Local al Comunei Coteana.
DI.Victor Constantin,numit de Consiliul Local al Comunei Curtisoara;
Art. 15. Adunarea Generals alege dintre membrii sdi Pre§edintele Asociatiei care are
atributiile prevazute in prezentul Statut si care reprezintd Asociatia in raporturile cu tertii, cu
exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel.
Art. 16. (1) — Adunarea Generald indeplineste atributiile care ii revin Adundrii Generale
conform art. 21 al. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
precum si atributiile speciale prevdzute de prezentul Statut, in exercitarea competentelor privind
Serviciile Delegate incredintate de care Autoritatile Locale membre, si drepturile spec'
de Actul Constitutiv al Operatorului prevazut la art. 17 alin. 2 lit. a) din prezentul St
(2) Principalele atributii ale Adundrii Generale a Asociatiei sunt:

stabilirea strategiei §i a obiectivelor generale ale Asociatiei;
acordarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada
incheiata, pe baza raportului de activitate prezentat adunarii generale de Consiliul Director;
alegerea revocarea membrilor Consiliului Director;
alegerea revocarea cenzorului sau, dupd caz, a membrilor comisiei de cenzori;
infiintarea de filiale;
aprobarea organigramei politicii de personal a Asociatiei, precum aprobarea constituirii,
atributiilor, functiondrii organizarii aparatului tehnic al Asociatiei;
aprobarea contractelor a caror valoare depd§qte echivalentul in lei al sumei de 10.000 Euro;
modificarea Actului Constitutiv *i a Statutului Asociatiei;
stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidarea Asociatiei, precum
dizolvarea
lichidare;
aprobarea primirii de noi membri in Asociatie a retragerii unor membri din Asociatie;
k) orice alte atributii prevazute in lege sau in Statut.
1) aprobarea cotizatiei anuale.

(3) Atributiile adundrii generale a Asociatiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de
asociati, conform art. 5 alin. (2), sunt:
modernizare a
aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere
sistemelor de utilitäti publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum *i a
programelor de protectie a mediului, elaborate §i prezentate de consiliul director al Asociatiei,
conform art. 23 alin (3) lit. a);
aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executdrii contractului de delegare,
elaborate *i prezentate de consiliul director, conform art. 23 alin. (3) lit. g);
aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in
contractul de delegare;
aprobarea stabilirii, ajustärii modificarii preturilor tarifelor propuse de operator de la data
la care asociatii hotardsc trecerea la un sistem de tarif unic;
adoptarea de hotarari privind aplicarea mdsurilor corective §i a penalitätilor prevazute de
contractul de delegare in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de performanta;
a regulamentului Serviciului, consolidat Si armonizat pentru
aprobarea caietului de sarcini
intreaga arie a Serviciului, elaborate *i prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit.
b).
(4) Adunarea generald a Asociatiei adoptd, de asemenea, orice hotarari in exercitarea
drepturilor speciale de informare §i de control asupra operatorului, acordate Asociatiei prin
prezentul statut.
Art. 17. (1) In temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generala a Asociatiei hotärd§te asupra
aspectelor legate de obiectivele Asociatiei, avand in vedere interesul comun al asociatilor, in
special:
operatorul;
strategia de dezvoltare;
politica tarifara;
contractul de delegare.
(2) In legaturd cu acestea, asociatii convin:
a) Operatorul

completarile
Operatorul, infiintat potrivit art. 31 1 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile
ulterioare, va fi o societate comerciald infiintatä in una dintre formele prevazute de legislatia privind
societatile comerciale, avand ca actionari/asociati toate sau o pane din unitatile administrativteritoriale membre ale Asociatiei.
Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociati.
Asociatia va fi consultata cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al
operatorului inainte de aprobarea acestora. Autoritatile deliberative ale asociatilor care sunt in
acela§i timp §i actionari/asociati ai operatorului vor respecta avizul Asociatiei.
In aplicarea prevederilor art. 31 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu motif
completarile ulterioare, in vederea exercitarii de catre Asociatie a controlului directAl itdueriVI,

dominante asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului, asociatii care sunt
actionari/asociati ai operatorului acorda. Asociatiei, potrivit prezentului statut, dreptul de a:
propune lista de persoane din randul cdrora adunarea generald a operatorului are dreptul sä
numeascd membrii consiliului de administratie al operatorului;
propune revocarea membrilor consiliului de administratie al operatorului;
propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administratie al
operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;
acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare si functionare al operatorului
inainte de aprobarea acestuia de atre consiliul de administratie al societatii;
e) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de consiliul de
administratie al societátii inainte de aprobarea acestora de cdtre adunarea generala a operatorului;
acorda avizul conform asupra propunerii de infiintare de filiale, cu conditia ca obiectul principal
de activitate al acestora sä nu it constituie captarea, tratarea distributia apei (cod CAEN 3600) sau
colectarea si epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);
acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri deck fondul de rezervä prevazut de
legea societatilor comerciale si a celor prevázute in contractul de delegare, asupra destinatiei si
cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generald a Operatorului sa poata lua o hotdrare in
acest domeniu;
aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului inainte de adoptarea tor;
i) fi informatk in aceeasi masurd ca oricare actionar/asociat at operatorului, despre activitatea
acestuia.
b) Strategia de dezvoltare:
Asociatia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de
dezvoltare vor fi stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor prevazute de aceasta strategic
prioritizarea acestora, precum si planul de implementare si analiza macrosuportabilitdtii. Planurile
de investitii vor fi actualizate periodic, tinand seama de strategia de dezvoltare.
Sursele de finantare a investitiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea
Europeand sau de institutii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale
asociatilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.
Listele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora vor fi discutate in sedintele
adundrii generate a Asociatiei si aprobate de autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai
investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum si ale asociatilor deserviti
de bunurile rezultate in urma investitiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare si fac
parte integrantd din acesta.
Studiile de fezabilitate aferente listelor de investitii vor fi supuse avizului consultativ al
Asociatiei inainte de a fi aprobate de autoritatile deliberative ale Asociatilor beneficiari ai
investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor).
c) Politica tarifarà
Fiecare autoritate deliberative a asociatilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator
pentru furnizarea Serviciului aflat in competenta acesteia, conform politicii tarifare stabilite de
Asociatie si dupd consultki prealabile in cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate si
modificate conform legislatiei in vigoare.
De indatd ce asociatii vor hotäri trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul contractului de
modificarea acestui tarif
delegare, Asociatia va avea atributia de a aproba stabilirea, ajustarea
unic, in numele pe seama acestora.
d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului
Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociatie, in numele si pe seama
asociatilor care vor avea impreund calitatea de delegatar, si, pe de alts parte, de Operator.
Prin contractul de delegare Asociatia, in numele si pe seama asociatilor, va conferi operatorului
dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilitäti publice pe raza for de
competenta teritorialk precum Si concesiunea exclusivä asupra bunurilor publice, care constituie
sistemele de alimentare cu apd si de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de
implementarea programelor de investitii, va intretine, moderniza, reabilita si extinde sistemele de
raspunderea sa, conform
alimentare cu apd si de canalizare si va gestiona Serviciul pe riscul
• de
dispozitiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilitati se face p
performantä care pot monitoriza implementarea sistemului.

Asociatia va monitoriza indeplinirea de catre operator a obligatiilor ce ii incumba in temeiul
contractului de delegare.
Asociatia, in temeiul mandatului conferit de asociati prin prezentul statut, va exercita in numele
$i pe seama acestora drepturile $i obligatiile contractuale care le revin in calitate de delegatar.
Art. 18. — Membrii Adunarii Generale cunt raspunzatori pentru activitatea for in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 19. (1) Adunarea Generala a Asociatiei va fi convocatd, on de eke on este necesar, de
catre pre$edintele Asociatiei sau de un numk de cel putin 3 membri.
Convocarea va fi transmisd prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin 5 (cinci)
zile lucratoare inainte de data $edintei $i va cuprinde data, ora, locul $i ordinea de zi ale $edintei.
In functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a $edintei, convocarea va fi
trimisa numai reprezentantilor asociatilor care au dreptul sa participe $i sa voteze cu privire la
luarea respectivelor hotarari conform prevederilor prezentului statut.
Sedintele adunkii generate a Asociatiei vor fi conduse de pre$edintele
Asociatiei sau, in absenta acestuia (inclusiv in cazul in care asociatul al cdrui reprezentant este
pre$edintele Asociatiei nu participa la $edinta deoarece nu este asociat implicat), de persoana
desemnata de adunarea generala dintre membrii sal.
Adunarea generald va alege dintre participantii la $edinta un secretar, care va
redacta procesul-verbal at $edintei.
Procesul-verbal este semnat de pre$edinte $i de secretar. 0 copie a procesuluiverbal va fi transmisä, in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data $edintei fieckui
asociat, indiferent dace reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la $edinta.
Hotardrile adundrii generate a Asociatiei se consemneaza intr-un registru de
procese-verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.
Art. 20. (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul ski, are un vot egal in adunarea generald a
Asociatiei.
(2) Pentru luarea hotarkilor care privesc numai anumiti asociati, respectiv asociatii
in competenta cdrora este organizat $i functioneazd Serviciul la data $edintei adundrii generate,
asociatii beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum
asociatii deserviti de bunurile rezultate in urma investitiilor, denumiti in prezentul statut asociati
implicati, au dreptul de a participa $i de a vota in cadrul $edintei adunarii generale doar pe
reprezentantii acestora.
(3) Pentru a fi valabile, hotararile Adunkii Generale a Asociatiei adoptate in
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) $i I) se iau in prezenta a (trei patrimi)
din numarul asociatilor $i cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Dacd la prima convocare
cvorumul nu este indeplinit, adunarea generald se convoaca pentru o data ulterioard care nu poate fi
mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilit y pentru prima convocare, iar la a doua
convocare adunarea generald este valabil intrunitä indiferent de numarul de asociati prezenti.
(4) Pentru a fi valabile, hotararile adundrii generate a Asociatiei adoptate in
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) lit. b) $i e) $i la art. 16 alin. (4) se iau in prezenta
tuturor asociatilor/asociatilor implicati $i cu votul favorabil fie a cel putin jumatate din numarul
asociatilor/asociatilor implicati, care insumeazd cel putin cloud treimi din numarul total al populatiei
tuturor asociatilor/asociatilor implicati, fie a cel putin cloud treimi din numarul asociatilor/asociatilor
implicati care insumeaza cel putin jumatate din numarul total at populatiei tuturor
asociatilor/asociatilor implicati.
Dacd la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generald se convoaca pentru o
data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilit y pentru prima
convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generald este valabil intrunita indiferent de numarul
de membri prezenti.
(5) Pentru a fi valabile, hotardrile Adunkii Generale a Asociatiei adoptate in
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) $i art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) $i f) se iau
in prezenta $i cu votul favorabil al tuturor asociatilor, cvorum $i majoritate obligatorii la once
convocare.

In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3)-(5) de mai sus, daca o hotarare a
adundrii generale a Asociatiei prive§te in mod direct Serviciul propriu sau bunurile care apartin unui
anumit asociat, nicio hotardre nu poate fi luatd lard prezenta votul favorabil al reprezentantului
acestuia.
Pentru adoptarea hotararilor in exercitarea atributiei prevazute de art. 16 alin. (3)
lit. a) din prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului judetului, dacd acesta este
membru al Asociatiei.
In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati nu poate participa la edinta
unei adunki generale la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentat at unitatii
administrativteritoriale, imputernicit in acest scop ( membru supleant).
Art. 21. (1) Hotararile Adundrii Generale luate in exercitarea atributiilor prevazute la art.
16 alin. (2) lit. i)-k) art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) Si f) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor
in adunarea generald a Asociatiei decat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil,
prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al ckui reprezentant este.
(2) Hotararile luate de Adunarea Generald a Asociatiei trebuie aduse la cuno§tinta
asociatilor in termen de cel mutt 5 (cinci) zile calendaristice de la data §edintei. De asemenea,
Asociatia este obligatä sa publice toate hotararile adunarii generale pe propria pagin g de internet sau
pe pagina de internet a consiliului judetean.
Asociatul care se considerd vätämat intr-un drept al sau on intr-un interes
legitim printr-o hotardre a Adunarii Generale a Asociatiei, dintre cele luate in exercitarea atributiilor
prevazute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate initia actiune in justitie, conform prevederilor
legale in vigoare.
Adunarea Generald a Asociatiei poate delega consiliului director, prin hotarare
adoptatä in acelea§i conditii ca cele prevazute la art. 20 alin. (3), atributia privind aprobarea
schimbarii sediului Asociatiei.
Consiliul Director
Art. 22. (1) Consiliul director este organul executiv de conducere at Asociatiei, format din
prqedintele Asociatiei Inca 2 (doi) membri numiti de Adunarea Generald, pe o perioada de 4 ani.
Componenta Consiliului Director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ
a tuturor asociatilor, utilizdnd principiul reprezentdrii prin rotatie.
Prqedintele Asociatiei este prqedinte al Consiliul Director.
Membrii Consiliului Director sunt räspunzatori pentru activitatea lor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
(4) Sunt numiti in calitate de membrii ai Consiliului Director:
Paul Stanescu - prqedinte;
Marian Ovidiu Davidescu — membru;
Ana Anghel — membru.

Art. 23. (1) Consiliul director asigurd punerea in executare a hotararilor Adundrii Generale
Si exercita atributiile prevazute de prezentul statut §i cele ce ii vor fi delegate de adunarea generala.
(2) Consiliul Director exercita urmatoarele atributii privind activitatea proprie a
Asociatiei:
prezintä Adundrii Generale raportul de activitate pe perioada anterioark executia bugetului de
cheltuieli al exercitiului
cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri
venituri
financiar viitor proiectul programelor Asociatiei;
propune cuantumul cotizatiei pentru anul urrnator, care se va include in proiectul de buget al
Asociatiei, supus spre aprobare Adundrii Generale;
aproba actele juridice ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, cu exceptia contractelor
a cdror valoare dep4e§te echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro;
angajeazd personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea
personal aprobate de adunarea generala. §i tinand cont de bugetul aprobat' da
generalk
l*
I
/

in relatia cu Asociatii, monitorizeazd plata cotizatiei anuale de cdtre ace§tia la bugetul
Asociatiei §i decide mdsurile care urmeaza sd fie luate impotriva asociatilor care nu §i-au achitat
cotizatia datoratà in termenul prevazut de prezentul statut;
indepline§te orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generald.
(3) Consiliul Director are urmdtoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului
acordat de asociati, conform art. 5 alin. (2):
asigurd elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizand principiul planificdrii strategice
multianuale, a programelor de reabilitare, extindere §i modernizare a sistemelor de utilitäti publice
existente, a programelor de infiintare a unor not sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului,
precum a programelor de protectie a mediului, pe care le supune spre aprobare adundrii generale
a Asociatiei;
asigurd elaborarea caietului de sarcini §i a regulamentului Serviciului, consolidat §i armonizat
pentru intreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adundrii generale;
executiei lucrdrilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii
asigurd coordonarea proiectdrii
acestora intr-o conceptie unitar ycorelatà cu programele de dezvoltare economico-socials a
localitAtilor, de amenajare a teritoriului, urbanism §i mediu;
asigurd consultarea asociatiilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor §i strategiilor locale
§i a rnodalitätilor de organizare functionare a Serviciului;
solicitä informatii cu privire la nivelul §i calitatea Serviciului furnizat/prestat §i cu privire la
modul de intretinere, exploatare §i administrare a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a
asociatilor, incredintate pentru realizarea Serviciului;
monitorizeaza. §i controleazd modul de respectare a obligatiilor §i responsabilitatilor asumate de
operator prin contractul de delegare, cu privire la:
modul de respectare de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator, in special
respectarea indicatorilor de performantä stabiliti prin contractul de delegare, inclusiv in relatia cu
utilizatorii;
gestionarea §i administrarea Serviciului de cdtre operator pe criterii de eficientä economica. Si
manageriald;
modul de administrare, exploatare, conservare §i mentinere in functiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea eficienta. §i in conditii de
sigurantd a sistemelor de utilitäti publice sau a altor bunuri apartindnd patrimoniului public §i/sau
privat al asociatilor, afectate Serviciului;
asigurarea protectiei mediului §i a domeniului public;
in acest sens elaboreazd rapoarte de monitorizare
(v) asigurarea protectiei utilizatorilor,
trimestriale pe care le prezinta adundrii generale a Asociatiei;
g) asigurd medierea conflictelor dintre utilizatori §i operator, la cererea uneia dintre párti;
invitä operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor apdrute in relatia cu
utilizatorii.

Art. 24. (1) Pentru realizarea scopului §i obiectivelor sale, Asociatia va constitui un aparat
tehnic propriu.
Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit sau revocat de
consiliul director cu acordul tuturor membrilor. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de
salariati ai Asociatiei.
Din aparatul tehnic vor face parte cel putin unnatoarele persoane:
un secretar;
un contabil;
unul sau mai multi consilieri juridici;
un nurnar suficient de speciali§ti pentru monitorizarea executarii contractului de delegare,
conform mandatului acordat Asociatiei prin prezentul statut.
(4) La calculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua in
considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al
Asociatiei.
Art. 25. (1) Consiliul director se intrune§te in §edinte, cel putin o data pe
on este nevoie, la convocarea pre§edintelui Asociatiei.
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Deciziile consiliului director se iau in prezenta Si cu votul a cel putin jumatate
plus unu din numarul membrilor consiliului director.
Consiliul director va alege dintre participantii la edintä un secretar, care va
redacta procesul-verbal al edintei. Procesele-verbale se semneaza de toti membrii consiliului
director prezenti. Deciziile consiliului director se consemneazd in registrul de procese-verbale, care
se pastreazy la sediul Asociatiei.
Controlul Financiar al Asociatiei
Art. 26. (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori
forma-Ca din minimum 3 membri numiti de adunarea generald pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu
posibilitatea prelungirii.
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori
trebuie sä fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.
Comisia de cenzori iii poate elabora un regulament intern de functionare.
(4) Comisia de cenzori are atributiile prevazute la art. 27 2 din Ordonanta
Guvernului nr. 26/2000, aprobatä cu modificari completdri prin Legea nr. 246/2005.
Membrii comisiei de cenzori a Asociatiei sunt:
Mitrache Adriana, cetatenie romand, nascuta la data de 26.01.1968, CNP 2680126284361
domiciliata. in Slatina, str. Primaverii, bl. FA23B, sc. B, etj. 2, ap. 18, Olt, titulary a C.I. OT
164703, eliberatä. de Politia municipiului Slatina la data de 13.02.2003;
Ionitä Gherghina, cetatenie romand, nascuta la data de 22.08.1959, CNP 2590822284392,
domiciliata in Slatina, str. Arcului, nr.6, bl. FB22, sc. A, ap. 2, Olt, titulary a C.I. OT 159777,
eliberata. de Politia municipiului Slatina, la data de 14.01.2003;
10. Rädulescu Iulian, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1955,CNP 1550801287121
domiciliat in Scornice*ti, str.Aleea Suica, nr. 2, bl. 5, sc. D, etj. 2, ap. 5, Olt, titular al C.I. OT
037624, eliberata de Politia orasului Scornicqti la data de 19.11.1999.

CAPITOLUL VI —DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art. 27. Asociatia se dizolvd :
de drept;
prin hotararea instantei judeatore§ti competente;
prin hotararea Adundrii Generale.
Art. 28. Asociatia se dizolvd de drept prin:
imposibilitatea realizarii scopului obiectivelor pentru care a fost constituita, daca in termen
de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea acestui scop;
imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu
prezentul Statut, dacd aceastä situatie dureaza mai mult de un an de la data la care Adunarea
Generald sau, dupd caz, Consiliul Director trebuia sä se constituie;
reducerea numärului de asociati sub limita de trei, dacd acesta nu a fost completat in termenul
legal prevazut in acest scop.

Art. 29. Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecdtorqti competente cand:
scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
Asociatia urmare§te un alt scop deck acela pentru care s-a constituit;
Asociatia a devenit insolvabild.
Art. 30. (1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de legislatia privind
asociati ile.
••ridice
Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre per_
(2)
de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform
generale sau a instantei judecatorqti competente.

Art. 31. (1) Dupd terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa cearä. radierea Asociatiei din
Registrul asociatiilor fundatiilor.
(2) Asociatia iii inceteaza existenta la data radierii ei din Registrul asociatiilor
fundatiilor.
CAPITOLUL VIII — DISPOZITII FINALE
Art. 32. (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Aditionale semnate de
reprezentantii tuturor Pärtilor, special imputerniciti in acest scop.
Prezentul Statut este guvernat de legea romand. In situatia in care intervin modificdri
ale legislatiei in domeniu, prezentul Statut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi.
Toate disputele näscute din sau in legdturd cu acest Statut, inclusiv orice problemä
privind interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor
fi deduse spre solutionare instantelor judeckorqti competente.
Prezentul Statut a fost semnat in 4 (patru) exemplare originale, ast eizi, data autentificeird sale.

