
 R O M Â N I A  TEL : 0236 863400 

    JUDEŢUL GALAŢI     FAX: 0236 863444 / 0336 402432 

 COMUNA VALEA MǍRULUI  e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

 PRIMAR 
 str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 H O T Ă R Â R E A NR. 21 
 din 25.02.2022 

 Privind:  aprobarea  Acordului  de  parteneriat  între  Comuna  Cudalbi,  Comuna  Valea  Mărului 
 și Comuna Costache Negri, a Actului Constitutiv și a Statului Asociației Geru-Gaz 
 –  Cudalbi-  Valea  Mărului-Costache  Negri  în  vederea  depunerii  Cererii  de  finanțare  cu  titlul 
 „Înființare  rețea  inteligentă  de  distribuție  gaze  naturale  în  Comunele  Cudalbi,  Valea 
 Mărului și Costache Negri, Județul Galați” 

 Inițiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 329/15.02.2022; 

 Consiliul  Local  al  comunei  Valea  Marului,  județul  Galați,  având  calitatea  de  partener  2,  întrunit  în 
 sedință ordinară, online  ,  în data de 25.02.2022, orele  11,00; 
 Tinând cont de : 
 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 330/15.02.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 
 331/15.02.2022; 

 -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 a)  art.  120  alin.  (1),  art.  121  alin.  (1)  și  alin.  (2)  și  art.  138  alin.  (4)  şi  alin.  (5)  din  Constituţia  României, 
 revizuită; 
 b)  art.  9  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15  octombrie  1985,  ratificată 
 prin Legea nr. 199/1997; 
 c)  Hotărârii  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice 
 aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 d)  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  95  din  3  septembrie  2021  privind  aprobarea  Programului  National  de  Investitii 
 Anghel Saligny. 
 e)  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  128  din  31  iulie  2020  privind  unele  măsuri  pentru  aprobarea  Programului 
 naţional  de  racordare  a  populaţiei  şi  clienţilor  noncasnici  la  sistemul  inteligent  de  distribuţie  a  gazelor 
 naturale. 



 f)  art.  89  alin.  (8)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019,  cu  modificările  și  completările 
 ulterioare. 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  (2),  lit.  „c”,  alin.  6,  lit  (b),  ale  art.  108,  alin.  1,  lit.  „e”,  ale  art. 
 art.  139,  art.  140,  alin.  1,  precum  și  cele  ale  art.  196,  alin.  1,  lit.  „a”  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 
 administrativ; 

 H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art.  1.  Se  aprobă  încheierea  unui  Acord  de  parteneriat  între  Comuna  Cudalbi,  Comuna  Valea  Mărului  și 
 Comuna  Costache  Negri,  Judetul  Galați,  în  vederea  depunerii  Cererii  de  finanțare  cu  titlul  „Înființare  rețea 
 inteligentă  de  distribuție  gaze  naturale  în  Comunele  Cudalbi,  Valea  Mărului  și  Costache  Negri,  Judetul 
 Galați” conform Anexa nr.1 la prezenta hotărâre; 
 Art.  2.  Se  desemnează  Comuna  Cudalbi,  Judetul  Galați,  cu  calitatea  de  Lider  de  parteneriat,  Comuna  Valea 
 Mărului  –  Partener  2,  respectiv  Comuna  Costache  Negri  va  deține  calitatea  de  Partener  3  în  cadrul 
 proiectului. 
 Art.  3.  Se  aprobă  Actul  constitutiv  al  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de  utilitate  publică  „ 
 Asociației  Geru-Gaz  –  Cudalbi-  Valea  Mărului-Costache  Negri”  în  forma  prevăzută  în  Anexa  2  la  prezenta 
 hotărâre. 
 Art.4.  Se  aprobă  Statutul  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de  utilitate  publică  Asociației  Geru-Gaz 

 – Cudalbi- Valea Mărului-Costache Negri, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 Art.  5.  –  Se  împuternicește  primarul  Comunei  Valea  Mărului,  Județul  Galați,  să  semneze  în  numele  și 
 pentru Comuna Valea Mărului, Acordul de parteneriat, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.  6.  –  Se  împuternicește  primarul  Comunei  Cudalbi,  Județul  Galați,  să  semneze  în  numele 
 parteneriatului Cererea de finanțare, anexele sale și documentele suport aferente proiectului de investiții. 
 Art.  7.  –  Se  împuternicește  primarul  Comunei  Cudalbi,  Județul  Galați,  să  semneze  în  numele 
 parteneriatului Contractul de finanțare și toate documentele ce vor rezulta din implementarea proiectului. 
 Art.8.  Membrii  semnatari  ai  acordului  de  parteneriat  se  obligă  ca  în  termen  de  1  an  de  zile  de  la  semnare  să 
 înființeze o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară. 
 Art.  9.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  împuternicește  domnul  Virgil  Doca,  primarul 
 Comunei Valea Mărului, Judetul Galați. 
 Art.10.  Prezenta  hotărare  se  comunică  in  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  in 
 termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  prefectului  judetului  Galați  și  se  aduce  la 
 cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Luca Liliana 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/


 Anexa nr. 1 la HCL 21/25.02.2022 

 ACORD DE PARTENERIAT 

 Art. 1. Părţile 

    Comuna  Cudalbi,  județul  Galați,  cu  sediul  în  Comuna  Cudalbi,  județul  Galați,  codul  fiscal  1 

 .........................................., având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 
   
    Comuna  Valea  Mărului,  județul  Galați,  cu  sediul  în  Comuna  Valea  Mărului,  judetul  Galați,  codul 

 fiscal 3655900, având calitatea de membru 2/Partener 2 

    Comuna  Costache  Negri,  județul  Galati,  cu  sediul  în  Comuna  Costache  Negri,  judetul  Galati,  codul 
 fiscal ........................................., având calitatea de membru 3/Partener 3 

   
   

 au convenit următoarele: 

 Art. 2. Obiectul 

 (1)  Obiectul  acestui  parteneriat  este  de  a  stabili  drepturile  şi  obligaţiile  părţilor,  contribuţia  financiară 
 proprie  a  fiecărei  părţi  la  bugetul  proiectului,  precum  şi  responsabilităţile  ce  le  revin  în 
 implementarea  activităţilor  aferente  proiectului:  „Înființare  rețea  inteligentă  de  distribuție  gaze 
 naturale în Comunele Cudalbi, Valea Mărului și Costache Negri, Judetul Galați” 

 (2)  Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

 Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
 (1)  Toţi  partenerii  trebuie  să  contribuie  la  realizarea  proiectului  şi  să  îşi  asume  rolul  lor  în  cadrul 

 proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
 (2)  Părţile  trebuie  să  se  consulte  în  mod  regulat  şi  să  se  informeze  asupra  tuturor  aspectelor  privind 

 evoluţia proiectului. 
 (3)  Toţi  partenerii  trebuie  să  implementeze  activităţile  cu  respectarea  standardelor  profesionale  şi  de 

 etică cele mai înalte. 
 (4)  Partenerii  sunt  obligaţi  să  respecte  regulile  privitoare  la  conflictul  de  interese  şi  regimul 

 incompatibilităţilor,  iar,  în  cazul  apariţiei  unui  asemenea  conflict,  să  dispună  luarea  măsurilor  ce 
 conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 (5)  In  termen  de  un  an  de  zile  de  la  aprobare  acordului  de  parteneriat,  Comunele  Cudalbi,  Valea 
 Marului, Costache Negri vor infiinta Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara. 

 Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 (1)  Rolurile  şi  responsabilităţile  sunt  descrise  în  tabelul  de  mai  jos  şi  corespund  prevederilor  din  Cererea 

 de  finanţare  -  care  este  documentul  principal  în  stabilirea  principalelor  activităţi  asumate  de  fiecare 
 partener: 

 1  Codul fiscal sau codul TVA, după caz 



 Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
 Comuna Cudalbi, județul Galati  - Lider parteneriat 
 este implicata in desfasurarea urmatoarelor activitati 

 A1 Elaborarea documentatiilor necesare proiectului de finantare 

 Subactivitati 
 sA1.1  Elaborarea  studiilor  de  teren,  obtinerea  Certificatului  de  Urbanism,  elaborarea 

 documentatiilor  de  avizare  si  a  studiului  de  fezabilitate  privind  infiintarea  retelei  de  gaze  naturale  Comuna 
 Cudalbi 

 sA1.4 Elaborarea Cererii de finantare si a anexelor acesteia 

 A2 Lansarea proiectului si organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului 
 Subactivitate 
 sA2.1 Lansarea oficiala a proiectului, masuri organizatorice privind proiectul 

 A3 Managementul proiectului de investitii 
 Subactivitati 
 sA3.1 Coordonarea derularii proiectului de catre UIP si asigurarea managementului de proiect 
 sA3.2  Organizarea  procedurilor  de  achizitie  publica  si  monitorizarea  contractelor  incheiate  cu 

 ofertantii, Comuna Cudalbi 

 A4 Informarea si publicitatea proiectului 
 Subactivitati 
 sA4.1  Realizarea  materialelor  de  informare,  publicitate  si  promovare  a  egalitatii  de  sanse  si 

 nediscriminarea 
 sA4.2 Asigurarea promovarii proiectului in relatie cu obiectivele propuse 

 A5 Realizarea auditului financiar a proiectului 
 Subactivitate 
 sA5.1  Realizarea  auditurilor  intermediare  si  a  auditului  final  in  cadrul  proiectului  pentru  Liderul  de 

 parteneriat 

 A6 Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si asistenta tehnica 

 Subactivitati 
 sA6.1 Pregatirea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire, Comuna Cudalbi 
 sA6.4 Verificarea proiectului tehnic, Comuna Cudalbi 
 sA6.7 Asistenta tehnica din partea proiectantului, Comuna Cudalbi 

 A7 Realizarea investitiei de baza si executia lucrarilor 
 Subactivitati 
 sA7.1 Organizarea santierului, Comuna Cudalbi 
 sA7.4 Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii, Comuna Cudalbi 
 sA7.7 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii, Comuna Cudalbi 



 sA7.10 Achizitia, montajul si verificarea echipamentelor inteligente - Remote Terminal Unit (RTU), 
 robinete, contoare, Comuna Cudalbi 

 sA7.13 Elaborarea documentatiei pentru plata taxelor, cotelor si comisioanelor  pentru controlul 
 calitatii lucrarilor de constructii, Comuna Cudalbi 

 sA7.16 Asigurarea cheltuielilor diverse si neprevazute, Comuna Cudalbi 
 sA7.19 Realizarea probelor tehnologice si a testelor, Comuna Cudalbi 

 A8 Asigurarea dirigentiei de santier 
 Subactivitate 
 sA8.1 Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie, Comuna Cudalbi 

 A9 Inchiderea proiectului 
 Subactivitate 
 sA9.1 Finalizarea activitatilor proiectului 

 Comuna Valea Mărului, Județul Galati –  Partener 2 
 este implicata in desfasurarea urmatoarelor activitati 

 A1 Elaborarea documentatiilor necesare proiectului de finantare 

 Subactivitati 
 sA1.2  Elaborarea  studiilor  de  teren,  obtinerea  Certificatului  de  Urbanism,  elaborarea 

 documentatiilor  de  avizare  si  a  studiului  de  fezabilitate  privind  infiintarea  retelei  de  gaze  naturale  Comuna 
 Valea Marului 

 sA1.5 Sprijin din partea Partenerului 2 in elaborarea Cererii de finantare 

 A2 Lansarea proiectului si organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului 

 Subactivitate 
 sA2.1 Lansarea oficiala a proiectului, masuri organizatorice privind proiectul 

 A3 Managementul proiectului de investitii 

 Subactivitati 
 sA3.1 Coordonarea derularii proiectului de catre UIP si asigurarea managementului de proiect 
 sA3.3  Organizarea  procedurilor  de  achizitie  publica  si  monitorizarea  contractelor  incheiate  cu 

 ofertantii, Comuna Valea Marului 

 A4 Informarea si publicitatea proiectului 

 Subactivitati 
 sA4.1  Realizarea  materialelor  de  informare,  publicitate  si  promovare  a  egalitatii  de  sanse  si 

 nediscriminarea 
 sA4.2 Asigurarea promovarii proiectului in relatie cu obiectivele propuse 



 A5 Realizarea auditului financiar a proiectului 

 Subactivitate 
 sA5.2 Realizarea auditurilor intermediare si a auditului final in cadrul proiectului pentru Partener 2 

 A6 Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si asistenta tehnica 

 Subactivitati 
 sA6.2 Pregatirea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire, Comuna Valea Marului 
 sA6.5 Verificarea proiectului tehnic, Comuna Valea Marului 
 sA6.8 Asistenta tehnica din partea proiectantului, Comuna Valea Marului 

 A7 Realizarea investitiei de baza si executia lucrarilor 

 Subactivitati 
 sA7.2 Organizarea santierului, Comuna Valea Marului 
 sA7.5 Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii, Comuna Valea Marului 
 sA7.8 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii, Comuna Valea Marului 
 sA7.11 Achizitia, montajul si verificarea echipamentelor inteligente - Remote Terminal Unit (RTU), 

 robinete, contoare, Comuna Valea Marului 
 sA7.14 Elaborarea documentatiei pentru plata taxelor, cotelor si comisioanelor  pentru controlul 

 calitatii lucrarilor de constructii, Comuna Valea Marului 
 sA7.17 Asigurarea cheltuielilor diverse si neprevazute, Comuna Valea Marului 
 sA7.20 Realizarea probelor tehnologice si a testelor, Comuna Valea Marului 

 A8 Asigurarea dirigentiei de santier 

 Subactivitate 
 sA8.2  Asigurarea  serviciilor  de  dirigentie  de  santier  pentru  obiectivul  de  investitie,  Comuna  Valea 

 Marului 

 A9 Inchiderea proiectului 

 Subactivitate 
 sA9.1 Finalizarea activitatilor proiectului 

 Comuna Costachea Negri, Județul Galați –  Partener 3 
 este implicata in desfasurarea urmatoarelor activitati 

 A1 Elaborarea documentatiilor necesare proiectului de finantare 

 Subactivitati 
 sA1.3  Elaborarea  studiilor  de  teren,  obtinerea  Certificatului  de  Urbanism,  elaborarea 

 documentatiilor  de  avizare  si  a  studiului  de  fezabilitate  privind  infiintarea  retelei  de  gaze  naturale  Comuna 
 Costachea Negri 

 sA1.6 Sprijin din partea Partenerului 3 in elaborarea Cererii de finantare 

 A2 Lansarea proiectului si organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului 



 Subactivitate 
 sA2.1 Lansarea oficiala a proiectului, masuri organizatorice privind proiectul 

 A3 Managementul proiectului de investitii 

 Subactivitati 
 sA3.1 Coordonarea derularii proiectului de catre UIP si asigurarea managementului de proiect 
 sA3.4  Organizarea  procedurilor  de  achizitie  publica  si  monitorizarea  contractelor  incheiate  cu 

 ofertantii, Comuna Costachea Negri 

 A4 Informarea si publicitatea proiectului 

 Subactivitati 
 sA4.1  Realizarea  materialelor  de  informare,  publicitate  si  promovare  a  egalitatii  de  sanse  si 

 nediscriminarea 
 sA4.2 Asigurarea promovarii proiectului in relatie cu obiectivele propuse 

 A5 Realizarea auditului financiar a proiectului 

 Subactivitate 
 sA5.3 Realizarea auditurilor intermediare si a auditului final in cadrul proiectului pentru Partener 3 

 A6 Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si asistenta tehnica 

 Subactivitati 
 sA6.3 Pregatirea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire, Comuna Costachea Negri 
 sA6.6 Verificarea proiectului tehnic, Comuna Costachea Negri 
 sA6.9 Asistenta tehnica din partea proiectantului, Comuna Costachea Negri 

 A7 Realizarea investitiei de baza si executia lucrarilor 

 Subactivitati 
 sA7.3 Organizarea santierului, Comuna Costachea Negri 
 sA7.6 Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii, Comuna Costachea Negri 
 sA7.9 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii, Costachea Negri 
 sA7.12 Achizitia, montajul si verificarea echipamentelor inteligente - Remote Terminal Unit (RTU), 

 robinete, contoare, Comuna Costachea Negri 
 sA7.15 Elaborarea documentatiei pentru plata taxelor, cotelor si comisioanelor  pentru controlul 

 calitatii lucrarilor de constructii, Comuna Costachea Negri 
 sA7.18 Asigurarea cheltuielilor diverse si neprevazute, Comuna Costachea Negri 
 sA7.21 Realizarea probelor tehnologice si a testelor, Comuna Costachea Negri 

 A8 Asigurarea dirigentiei de santier 

 Subactivitate 
 sA8.3  Asigurarea  serviciilor  de  dirigentie  de  santier  pentru  obiectivul  de  investitie,  Comuna 

 Costachea Negri 



 A9 Inchiderea proiectului 

 Subactivitate 
 sA9.1 Finalizarea activitatilor proiectului 

 (2)  Responsabilităţi şi angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii  vor  asigura  contribuţia  la  cheltuielile  totale  ale  proiectului  aşa  cum  este  precizat  în  Cererea 
 de finanţare şi în prezentul acord. 

 Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
 Comuna Cudalbi, Județul Galati  - Lider parteneriat 

 Comuna Valea Marului, Județul Galati – Partener 2 

 Comuna Costache Negri, Județul Galati – Partener 3 

 Responsabilităţile  privind  derularea  fluxurilor  financiare  sunt  conforme  cu  prevederile  Normelor 
 metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  40/2015  privind 
 gestionarea  financiară  a  fondurilor  europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020,  aprobate  prin  HG 
 nr.  93/2016,  O.U.G.  nr.  95  din  3  septembrie  2021  privind  aprobarea  programului  national  de  investitii 
 Anghel Saligny. 

 Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 
 Perioada  de  valabilitate  a  Acordului  începe  la  data  semnării  prezentului  Acord  şi  încetează  la  data  la  care 
 Contractul  de  Finanţare  aferent  proiectului  îşi  încetează  valabilitatea.  Prelungirea  perioadei  de  valabilitate 
 a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

 Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
 Drepturile liderului de parteneriat 
 (1)  Liderul  de  proiect  are  dreptul  să  solicite  celorlalţi  parteneri  furnizarea  oricăror  informaţii  şi 

 documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. 

 Obligaţiile liderului de parteneriat 
 (1)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
 (2)  Liderul  de  parteneriat  (Partener  1)  va  consulta  partenerii  cu  regularitate,  îi  va  informa  despre 

 progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
 (3)  Propunerile  pentru  modificări  importante  ale  proiectului  (e.g.  activităţi,  parteneri  etc.),  trebuie  să  fie 

 convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către finantator. 
 (4)  Liderul  de  parteneriat  se  va  asigura  de  desfăşurarea  corectă  a  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor 



 de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare 
 (5)  Liderul  parteneriatului  este  responsabil  cu  transmiterea  cererilor  de  prefinanţare/plată/rambursare 

 către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii. 
 (6)  Liderul  de  parteneriat  va  asigura  transferul  de  fonduri  obţinute  din  procesul  de  rambursare  pentru 

 cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
 (7)  În  cazul  în  care  unul  din  partenerii  2,  3  nu  duce  la  îndeplinire  una  sau  mai  multe  din  obligaţiile  care  le 

 revin  (e.g.  implementarea  unor  activităţi,  asigurarea  contribuţiei  la  cofinanţarea  proiectului, 
 respectarea  normelor  în  vigoare  privind  procedura  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziţie  publică), 
 liderul  de  parteneriat  va  prelua  în  totalitate  responsabilitatea  de  a  îndeplini  aceste  obligaţii  sau  va 
 înlocui partenerul respectiv. 

 (8)  Liderului  de  parteneriat  este  responsabil  pentru  neregulile  identificate  în  cadrul  proiectului  aferente 
 cheltuielilor  proprii  conform  notificărilor  şi  titlurilor  de  creanţă  emise  pe  numele  său  de  către 
 Autoritatea de management. 

 Art. 7. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2 si 3 
 (1)  Cheltuielile  angajate  de  Partenerul  2  si  de  Partenerul  3  sunt  eligibile  în  acelaşi  fel  ca  şi  cheltuielile 
 angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
 (2)  Partenerii  2  si  3  au  dreptul,  prin  transfer  de  către  liderul  de  proiect,  la  fondurile  obţinute  din 
 procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
 (3)  Partenerii  au  dreptul  să  fie  consultati  cu  regularitate  de  către  liderul  de  proiect,  să  fie  informati 
 despre  progresul  în  implementarea  proiectului  şi  să  li  se  furnizeze,  de  către  liderul  de  proiect  copii  ale 
 rapoartelor de progres şi financiare. 
 (4)  Partenerii  au  dreptul  să  fie  consultati,  de  către  liderul  de  proiect,  în  privinţa  propunerilor  pentru 
 modificări  importante  ale  proiectului  (e.g.  activităţi,  parteneri  etc.),  înaintea  solicitării  aprobării  de  către 
 Autoritatea de management 

 Obligaţiile Partenerilor 2 si 3 
 (1)  Partenerii  2  si  3  sunt  obligati  să  pună  la  dispoziţia  liderului  de  proiect  documentaţiile  de  atribuire 
 elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 
 (2)  Partenerii  2  si  3  sunt  obligati  să  transmită  copii  conforme  cu  originalul  după  documentaţiile 
 complete  de  atribuire  elaborate  în  cadrul  procedurii  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziţie  publică,  în 
 scopul elaborării cererilor de rambursare. 
 (3)  Partenerii  2  si  3  sunt  obligati  să  furnizeze  orice  informaţii  de  natură  tehnică  sau  financiară  legate  de 
 proiect,  solicitate  de  către  Autoritatea  de  Management,  Autoritatea  de  Certificare,  Autoritatea  de  Audit, 
 Comisia  Europeană  sau  orice  alt  organism  abilitat  să  verifice  sau  să  realizeze  auditul  asupra  modului  de 
 implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 
 (4)  Partenerii  2  si  3  sunt  obligati  să  furnizeze  liderului  de  proiect  orice  informaţii  sau  documente  privind 
 implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
 (5)  Partenerii  2  si  3  sunt  responsabili  pentru  neregulile  identificate  în  cadrul  proiectului  aferente 
 cheltuielilor  proprii  conform  notificărilor  şi  titlurilor  de  creanţă  emise  pe  numele  lui  de  către  Autoritatea  de 
 management. 

 Art. 8 Achiziţii publice 
 (1)  Achiziţiile  în  cadrul  proiectului  vor  fi  făcute  de  către  fiecare  membru  al  parteneriatului,  cu  respectarea 
 condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate. 

 Art. 9 Proprietatea 
 (1)  Părţile  au  obligaţia  să  menţină  proprietatea  proiectului  şi  natura  activităţii  pentru  care  s-a  acordat 
 finanţare,  pe  o  perioadă  de  cel  puţin  5  ani  după  finalizare  /  dare  în  exploatare  şi  să  asigure  exploatarea  şi 
 întreţinerea  în  această  perioadă  -  în  cazul  unei  operaţiuni  constând  în  investiţii  în  infrastructură  sau 
 producţie. 
 (2)  Înainte  de  sfârşitul  proiectului,  părţile/partenerii  vor  conveni  asupra  modului  de  acordare  a 
 dreptului  de  utilizare  a  echipamentelor,  bunurilor  etc.  achiziţionate  prin  proiect,  precum  şi  a  titlurilor  şi 
 drepturilor  de  proprietate  intelectuală  şi  industrială  privind  rezultatele  proiectului.  Copii  ale  titlurilor  de 
 transfer vor fi ataşate raportului final. 



 (3)  Părţile  au  obligaţia  de  a  asigura  funcţionarea  tuturor  bunurilor,  echipamentelor  achiziţionate  din 
 finanţarea  nerambursabilă,  la  locul  de  desfăşurare  a  proiectului  şi  exclusiv  în  scopul  pentru  care  au  fost 
 achiziţionate. 
 (4)  Părţile  au  obligaţia  să  nu  înstrăineze,  închirieze,  gajeze  bunurile  achiziţionate  ca  urmare  a  obţinerii 
 finanţării  prin  orice  program  de  finantare,  pe  o  perioadă  de  5  ani  de  la  finalizarea  proiectului,  conform 
 paragrafului (1). 

 Art. 10 Confidenţialitate 
 (1)  Părţile  semnatare  ale  prezentului  acord  convin  să  păstreze  în  strictă  confidenţialitate  informaţiile 

 primite  în  cadrul  şi  pe  parcursul  implementării  proiectului  şi  sunt  de  acord  să  prevină  orice  utilizare 
 sau  divulgare  neautorizată  a  unor  astfel  de  informaţii.  Părţile  înţeleg  să  utilizeze  informaţiile 
 confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 Art. 11 Legea aplicabilă 
 (1)  Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
 (2)  Pe  durata  prezentului  Acord,  părţile  vor  avea  dreptul  sa  convină  în  scris  asupra  modificării 
 anumitor  clauze,  prin  act  adiţional,  oricând  interesele  lor  cer  acest  lucru  sau  când  aceste  circumstanţe  au  loc 
 şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 Art. 12 Dispoziţii finale 
 (1)  Toate  posibilele  dispute  rezultate  din  prezentul  acord  sau  în  legătură  cu  el,  pe  care  părţile  nu  le  pot 

 soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 Întocmit  în  număr  de  4  (patru)  exemplare,  în  limba  română,  câte  unul  pentru  fiecare  parte  si  un 
 original pentru cererea  de finanţare. 
 Semnături 

 Lider de 
 parteneriat 

 Reprezentant Legal  Semnatura 
 Data și locul semnării 

 Comuna 
 Cudalbi, Județul 
 Galati 

 Ghionea Grigore– 
 Primarul Comunei 
 Cudabi,  Județul 
 Galati 

 ................................ 
 Sediul Primăriei 
 Cudalbi, județul 
 Galați 

 Comuna Valea 
 Mărului, Județul 
 Galati 

 Virgil Doca – 
 Primarul Comunei 
 Valea Mărului, 
 Județul Galați 

 ..................................... 
 . 
 Sediul Primăriei 
 Valea Mărului, 
 județul Galați 

 Comuna 
 Costache Negri, 
 Județul Galati 

 Luca Stefan  – 
 Primarul Comunei 
 Costache Negri, 
 Județul Galati 

 .................................. 
 Sediul Primăriei 
 Costache Negri, 
 județul Galati 



 Anexa nr. 2 la HCL 19/25.02.2022 

 Actul constitutiv al Asociației Geru-Gaz – Cudalbi- Valea Mărului- Costache Negri 

 Asociații  1.  Comuna  CUDALBI,  prin  Consiliul  Local  Cudalbi,  cu  sediul  în  …………………….………., 
 reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotarârea Consiliului Local nr………… 
 2.  Comuna  Valea  Mărului  prin  Consiliul  Local  Valea  Mărului,  cu  sediul  în  …………………,  reprezentată  de 
 Primar, Doca Virgil legal împuternicit în acest scop prin Hotarârea Consiliului Local nr………… 
 3.  Comuna  Costache  Negri  ,  prin  Consiliul  Local  Costache  Negri,  cu  sediul  în  ……….  ……….,  reprezentată 
 de  Primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotarârea  Consiliului  Local  nr…………  denumite  în 
 continuare  împreună  “Asociații”  și  separate  “Asociatul”  s-au  asociat  și  au  înființat  Asociației  Geru-Gaz  – 
 Cudalbi-  Valea  Mărului-Costache  Negri  (denumită  în  continuare  “Asociația”)  ,  în  conformitate  cu 
 prevederile  Legii  administrației  publice  locale  nr.215/2001  republicată,  Legii  finanțelor  publice  locale 
 nr.237/2006  și  a  Legii  nr.123/2012  a  energiei  electrice  și  a  gazelor  naturale,  precum  și  ale  Ordonanței 
 Guvernului  nr.26/2000  cu  privire  la  asociații  și  fundații,  aprobată  cu  modificările  și  completările  prin  Legea 
 246/2005. 
 I.  DENUMIREA  Denumirea  Asociației  este  Asociației  Geru-Gaz  –  Cudalbi-  Valea  Mărului-Costache  Negri, 
 conform dovezii nr……../………. Eliberată de Ministerul Justiției, privind disponibilitatea denumirii. 
 II. SEDIUL Sediul Asociației este în ………………………………….. 
 III.  DURATA  Asociația  este  constituită  pe  o  durată  nedeterminată,  începând  cu  data  înscrierii  sale  în 
 Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Tecuci. 
 IV.  VOINȚA  DE  ASOCIERE/SCOPUL  ASOCIAȚIEI  (1)  Prin  semnarea  prezentului  act  constitutiv, 
 Asociații  își  exprimă  voința  de  a  se  asocia  în  cadrul  Asociației  Geru-Gaz  –  Cudalbi-  Valea  Mărului-Costache 
 Negri,  constituită  în  scopul  înființării  sistemului  de  distribuție  de  gaze  naturale  în  unitățile 
 administrativ-teritoriale  membre  și  dezvoltarea  rețelei  de  transport  de  gaze  naturale  (denumite  în 
 continuare “Serviciu”) pe raza de competență a acesteia. 
 (2)  Modalitatea  de  gestiune  a  Serviciilor  se  va  realiza,  în  baza  unui/unor  contracte  de  concesiune  (denumite 

 în  continuare  “Contracte”)  atribuite  conform  prevederilor  Legii  123/2002  a  energiei  electrice  și  a  gazelor 
 naturale cu modificările și completările ulterioare, (denumite în continuare “Operatorul”). 
 (3)  Asociații  declară  că  interesul  comun  ce  stă  la  baza  constituirii  Asociației  este  interesul  general  al 
 locuitorilor  din  unitățile  administrativ-teritoriale  reprezentate,  pentru  îmbunătățiirea  calității  și  crearea 
 premiselor pentru dezvoltarea condițiilor economicesociale. 



 V.  PATRIMONIUL  INIȚIAL  (1)  PATRIMONIUL  Asociației  este  compus  din  bunurile  și  resursele  proprii, 
 necesare  acoperirii  cheltuielilor  de  organizare,  funcționare  și  desfășurării  activitățiilor  proprii,  pe  de  o  parte 
 și  din  dreptul  de  folosință  gtratuită  asupra  unor  bunuri  din  domeniul  public  sau  privat  al  Asociaților,  acord 
 sau ce va fi acordat Asociației de către Asociați, pe de altă parte. 
 (2)  Patrimoniu  inițial  al  Asociației,  este  în  valoare  de  ……………  lei,  alcătuit  din  aportul  în  numerar  al 
 Asociaților,  după  cum  urmează:  Consiliul  Local  Cudalbi  cu  …………  lei  Consiliul  Local  Cudalbi  cu 
 …………. lei Consiliul Local Valea Mărului  cu  7.142  lei Consiliul Local Costache Negri cu …………… lei 
 (3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 
 a)  Contribuțiile  Asociaților  la  formarea  patrimoniului  initial,  cotizațiile  Asociaților  și  alte  contribuții  de  la 
 bugetele locale ale unitaților administrativ-teritoriale membre; 
 b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale; 
 c) Donații, sponsorizări sau legate; 
 d) Orice alte surse legale de venituri. 
 (4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice. 

 VI.  PRIMELE  ORGANE  DE  CONDUCERE,  ADMINISTRARE  ȘI  CONTROL  Conducerea  Asociației 
 Adunarea  Generală  este  organul  de  conducere  al  Asociației,  format  din  toți  reprezentanții  asociaților,  care 
 vor fi, în general, primarii pentru orașe și comune, sau înlocuitorii acestora împuterniciți conform art.21 
 (8) din Statutul Asociației. Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale: 
 1. ……………………………, reprezentant al comunei …………………..; 
 2. …………………………..., reprezentant al comunei …………………..; 
 3. …………………………., reprezentant al comunei ………………………..; 

 Adunarea  Generală  alege  dintre  membrii  săi  Președintele  Asociației  care  are  atribuțiile  prevăzute  în 
 Statutul  Asociației  și  care  reprezintă  Asociația  în  raporturile  cu  terții,  cu  excepția  situațiilor  în  care  se 
 prevede  expres  altfel.  Administrarea  Asociației  Consiliul  Director  este  organul  executiv  de  conducere  al 
 Asociației,  format  din  președintele  Asociației  și  încă  2  (doi)  membri  numiți  de  Adunarea  Generală,  pe  o 
 perioadă  de  3  ani.  Componența  Consiliului  Director  va  asigura  cât  mai  bine  reprezentativitatea  în  cadrul 
 acestui  organ  a  tuturor  membrilor  Asociației,  utilizând  principiul  reprezentării  prin  rotație.  Sunt  numiți  în 
 calitate  de  membri  ai  primului  Consiliu  Director  •  dl/d-na………………..  Dl/d-na………………. 
 Dl/d-na……………….  Controlul  Financiar  al  Asociației  Controlul  financiar  intern  al  Asociației  este  asigurat 
 de  o  comisie  de  cenzori  formată  din  minium  3  membri  numiți  de  Adunarea  Generală  pe  o  perioadă  de  3 
 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire. 
 Primii  membri  ai  comisiei  de  cenzori  a  Asociației  sunt  Dl/d-na………………………………….. 
 Dl/d-na……………………………………. Dl/d-na…………………………………….. 
 VII.  Pentru  desfășurarea  procedurilor  de  dobândire  a  personalității  juridice  se  împuternicește  Cabinet  de 
 Avocat  ...................  cu  sediul  în  mun.  Tecuci,  str.,  județul  Galați,  să  indeplinească  procedurile  prevăzute  de 
 lege  pentru  înregistrarea  ASOCIAȚIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  DE  UTILITATE 
 PUBLICĂ  Asociației  Geru-Gaz  –  Cudalbi-  Valea  Mărului-Costache  Negri”  la  Registrul  asociațiilor  și 
 fundațiilor de pe lângă grefa Judecătorii Tecuci. 
 ASOCIAȚI 
 Semnătura și ștampila, 
 Comuna Cudalbi, prin Primar …………………… 
 Comuna Valea Mărului prin Primar …………………… 
 Comuna Costache Negri prin Primar …… 
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 STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITATE 
 PUBLICĂ 

 “ Geru Gaz - Cudalbi, Valea Mărului, Costache Negri, Județul Galați” 

 Asociații 1. 

 Comuna  Cudalbi,  prin  Consiliul  Local  Cudalbi,  cu  sediul  în  ………………….,  reprezentată  de  Primar 
 Gheonea Grigore, legal împuternicit în acest scop prin Hotarârea Consiliului Local nr…………. 

 Comuna  Valea  Mărului,  prin  Consiliul  Local  Valea  Mărului  ,  cu  sediul  în  sta  Valea  Mărului,  comuna  Valea 
 Mărului,  județul  Galați,  strada  preot  Gheorghe  Gafton  ,  nr.  reprezentată  de  Primar  Virgil  Doca  ,  legal 
 împuternicit în acest scop prin Hotarârea Consiliului Local nr………… 

 3.  Comuna  Costache  Negri  prin  Consiliul  Local  Costache  Negre,  cu  sediul  în  ……….  ……….,  reprezentată 
 de Primar Luca Ștefan, legal împuternicit în acest scop prin Hotarârea Consiliului Local nr…………. 
 Având în vedere că : 
 1.  În  prezent,  în  România  alimentarea  cu  energie  termică  și  producerea  acesteia  este  din  ce  în  ce  tot  mai 
 interdependentă  de  alimentarea  cu  gaze  natural,  această  interdependență  fiind  evidențiată  de  creșterea 
 numărului  consumatorilor  de  gaze  natural,  precum  și  de  amplificarea  sistemelor  de  transport  și  distribuție, 
 dar  și  desființarea  sistemelor  de  alimentare  centralizată  cu  energie  termică.  Utilizarea  gazelor  natural 
 conduce,  pe  lângă  avantajele  certe  ale  comodității  utilizării  acestui  combustibil,  și  la  obligativitatea  folosirii 
 rationale  a  acestuia  prin  utilizarea  unor  echipamente  cu  radament  ridicat,  cu  funcționare  automatizată  și 
 sigură, precum și cu eficiență si reponsabilitate din partea utilizatoprilor finali. 



 2.  În  acest  sens,  din  analizele  efectuate  la  nivelul  fiecărei  unități  aadministrativ-teritoriale  rezultă  cu 
 claritate  că  pentru  buna  funcționare  a  serviciului  public  de  alimentare  cu  gaze  natural  sunt  necesare 
 investiții  financiare  considerabile  în  acest  system  ce  depășesc  capacitatea  financiară  a  acestor  unități 
 administrativ-teritoriale. 
 3.  Proiectul  va  cuprinde  a)  Întocmirea  studiului  de  fezabilitate  și  înaintarea  spre  aprobare  autoritățiilor 
 competente conform Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale 
 b)  Asigurarea  continuității  și  siguranței  în  alimentarea  cu  gaze  natural  a  clienților  din  comunele  membre  ale 
 Asociației. 
 c) Dezvoltarea sectorului gazelor natural în condițiile de eficiență economică și protecție a mediului. 

 d)  Asigurarea  accesului  nediscriminatoriu  la  sursele  de  gaze  natural.  e)  Indentificarea  și  intreținerea 
 mijloacelor  fixe  și  circulante  ale  Proiectului.  Ne  exprimăm  voința  de  a  coopera  și  de  a  ne  asocia  în 
 conformitate  cu  prevederile  Codului  administrativ,  republicată,  Legii  nr.  123/2012  a  energiei  electrice  și  a 
 gazelor  naturale  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  precum  și  ale  Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000 
 cu  privire  la  asociații  și  fundații  aprobată  cu  modificările  și  completările  prin  Legea  nr.  246/2005,  în  cadrul 
 ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITATE PUBLICĂ 
 “ Geru Gaz - Cudalbi, Valea Mărului, Costache Negri, Județul Galați” 
 ASOCIAȚIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  DE  UTILITATE  PUBLICĂ  “  Geru  Gaz  - 
 Cudalbi,  Valea  Mărului,  Costache  Negri,  Județul  Galați”  (denumită  în  continuare  Asociația)  persoană 
 juridică, cu statut de utilitate publică în scopurile prevăzute la art.4 din prezentul Statut. 
 CAPITOLUL I –DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIAȚIEI 
 Art.1.  Denumirea  Asociației  este  “  Geru  Gaz  -  Cudalbi,  Valea  Mărului,  Costache  Negri,  Județul  Galați” 
 (conform  dovezii  nr………………………  eliberată  de  ……………………,  privind  disponibilitatea  denumirii 
 Asociației. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii. 
 Art.2. (1) Asociația are sediul în ……………………………………. 
 (2)  Sediul  Asociației  va  putea  fi  montat  în  orice  loc  din  județul  GALAȚI  în  baza  Asociația  este  unei  hotârâri 
 a Adunării Generale a Asociație sau a consiliului director, conform prezentului statut. 
 Art.3.  constituită  pe  o  durată  nedeterminată,  începând  cu  data  înscrierii  sale  în  Registrul  Asociațiilor  și  a 
 Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei TECUCI 
 CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI 
 Art.4.(1)  Asociația  se  constituie  în  scopul  înființării  sistemului  de  distribuție  de  gaze  naturale  în  unitățile 
 administrativ-teritoriale  membre  și  dezvoltarea  rețelei  de  transport  de  gaze  naturale  (denumite  în 
 continuare Serviciu) pe raza de competență a acesteia. 
 (2).  Modalitatea  de  gestiune  a  Serviciului  se  va  realiza,  în  baza  unui  contract  de  concesiune  (denumit  în 
 continuare  Contract)  atribuit  conform  prevederilor  Legii  123/2012  a  energiei  electrice  și  a  gazelor  naturale 
 cu  modificările  și  completăriile  ulterioare,  (denumit  în  continuare  Operatorul).  (3).  Asociații  declară  că 
 interesul  comun  ce  stă  la  baza  constituirii  Asociației  este  interesul  general  al  locuitorilor  din  Unitățiile 
 administrativ-teritoriale  reprezentate,  pentru  îmbunătățirea  calității  și  crearea  premiselor  pentru 
 dezvoltarea condițiilor economico-sociale. 
 Art.5 Asociația are următoarele obiective: 
 a. Să contracteze serviciile pentru întocmirea Studiului de fezabilitate conform ANRE 37/2017; 
 b. Să solicite ANRE avizarea studului de fezabilitatea; 
 c.  Să  solicite  ministerului  de  resort,  pe  baza  studiului  de  fezabilitate  avizat/aprobat  de  ANRE,  inițierea 
 procesului de atribuire a concesiunii; 
 d.  Să  constituie  interfața  pentru  discuții  și  să  fie  un  partener  activ  pentru  autoritățiile  administrației  publice 
 locale  în  ceea  ce  privește  aspectele  de  dezvoltare  a  Serviciului,  în  scopul  de  a  coordona  politicile  și  acțiunile 
 de  interes  general  în  vederea  implementării  unui  sistem  performant  de  alimentare  cu  gaze  naturale  în  zona 
 administrativ-teritorială aferentă membrilor Asociației; 
 e.  Să  identifice  și  să  propună  orice  acțiune  ce  vizează  creșterea  oportunitățiilor  de  finanțare  a  proiectelor  de 
 investiții  în  infrastructura  tehnico-edilitară  aferentă  Serviciului,  incluiv  dezvoltarea  unei  strategii  privind 
 garantarea și rambursarea fondurilor pentru co-finanțare. 
 (2)  Pentru  realizarea  obiectivelor  Asociației,  prin  Statut,  Asociații  mandatează  Asociația  să  exercite  în 
 numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Servicii: 
 - Să contracteze servicii pentru întocmirea Studiului de fezabilitate conform ANRE 37/2017; 



 - Să solicite ANRE avizarea studului de fezabilitate; 
 -  Să  solicite  ministerului  de  resort,  pe  baza  studiului  de  fezabilitate  avizat/aprobat  de  ANRE,  inițierea 
 procesului de atribuire a concesiunii; 
 -  Să  constituie  interfața  pentru  discuții  și  să  fie  un  partener  active  pentru  autoritățiile  administrației  publice 
 locale  în  ceea  ce  privește  aspectele  de  dezvoltare  a  Serviciului,  în  scopul  de  a  coordona  politicile  și  acțiunile 
 de  interes  general  în  vederea  implementării  unui  sistem  performant  de  alimentare  cu  gaze  naturale  în  zona 
 administrativ-teritorială aferentă membrilor Asociației; 
 -  Să  indentifice  și  să  propună  orice  acțiune  ce  vizează  creșterea  oportunitățiilor  de  finanțare  a  proiectelor  de 
 investiții  în  infrastructura  tehnico-edilitară  eferentă  Serviciului,  inclusiv  dezvoltarea  unei  strategii  privind 
 garantarea  și  rambursarea  fondurilor  pentru  co-finanțare;  -  să  mediteze  conflictele  dintre  utilizatori  și 
 operator la crererea unuia dintre părțile contractului de prestare/furnizare de serviciu. 
 CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 
 Art.6.(1).Patrimoniul  Asociației  este  compus  din  bunurile  și  resursele  proprii,  necesare  acoperirii 
 cheltuielilor  de  organizare,  funcționare  și  desfășurării  activitățiilor  proprii,  pe  de  o  parte  și  din  dreptul  de 
 folosință  gtratuită  asupra  unor  bunuri  din  domeniul  public  sau  privat  al  Asociaților,  acord  sau  ce  va  fi 
 acordat Asociației de către Asociați, pe de altă parte. 
 (2).  Patrimoniu  initial  al  Asociației,  este  în  valoare  de  …………….  lei,  alcătuit  din  aportul  în  numerar  al 
 Asociaților,  după  cum  urmează:  Consiliul  Local  Cudalbi  cu  ………..  lei,  Consiliul  Local  Valea  Mărului  cu 
 ……….. lei,  Consiliul Local Costache Negri  cu …… lei 
 Art.7. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 
 a)  Contribuțiile  Asociațiilor  la  formarea  patrimoniului  inițial,  cotizațiile  Asociațiilor  și  altele  contribuții  de 
 la bugetele locale ale unitaților administrativ-teritoriale membre; 
 b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale; 
 c) Donații, sponsorizări sau legate; 
 d) Orice alte surse legale de venituri. 
 Art.8. Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice. 
 Art.9.  Asociația  are  un  buget  propriu  de  venituri  și  cheltuieli.  Situațiile  financiare  se  întocmesc  în 
 conformitate cu legislația în vigoare. 
 CAPITOLUL IV – ASOCIAȚII 
 Art.10. Asociații au următoarele drepturi: 

 a)  Să  aleagă  și  să  fie  aleși  în  organele  de  conducere  ale  Asociației,  prin  reprezentații  lor  în  aceste  organe;  b) 
 Să  participe  la  luarea  hotărârilor  în  cadrul  Asociației  conform  prevederilor  prezentului  statut;  c)  Să 
 primească la cerere toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației. 
 Art.11. Asociații au următoarele obligații: 
 a) Să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației; 
 b)  Să  plătească  cotizația  anuală,  plata  urmând  să  se  facă  până  la  finele  lunii  în  care  au  fost  aprobate 
 bugetele  locale.  Cotizația  este  fixată  prin  statut,  după  cum  umează:  Consiliul  Local  Cudalbi  cu  ……….. 
 lei ,Consiliul Local Valea Mărului cu  7.142  lei Consiliul  Local Costache Negri cu …… lei lei 
 Să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație. 
 c) Să participe, prin reprezentații lor la ședințele Adunări Generale organizate de Asociație. 
 d) Să propună Adunării Genereale persoane care să fie numite în Consiliul Director. 
 Art.12.(1)  Calitatea  de  asociat  încetează  în  cazul  retragerii  sau  excluderi  din  Asociație  conform 
 prevederilor prezentului articol 12. 
 (2).  Dacă  oricare  dintre  Asociați  dorește  să  se  retragă  din  Asociație,  acesta  va  notifica  Președintelui 
 Asociației  și  celorlalți  Asociați  intenția  sa.  Președintele  Asociației  va  convoca  Adunarea  Generală  a 
 Asociaților  în  maxim  30  de  zile  de  la  data  primirii  unei  astfel  de  notificări.  Adunarea  Generală  va 
 analiza  consecințele  retragerii  și  modificările  ce  se  impun  și  va  hotărî  modificarea  corespunzătoare  a 
 prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației. 
 Art.13(1).  Asociația  poate  accepta  noi  membri,  cu  acordul  Asociaților,  cu  votul  favorabil  al  tuturor 
 Asociaților  aflați  în  zona  deservită  de  respectivul  operator.  Pentru  a  vota  o  astfel  de  hotărâre, 
 reprezentanții  Asociaților  în  Adunarea  Generală  a  Asociației,  au  nevoie  de  un  mandat  special  prealabil 
 din partea unității administrativ-teritoriale pe care o reprezină, acordat prin hotărârea consiliului local. 



 (2).  În  urma  adoptării  hotărârii  Adunării  Generale  a  Asociaților  de  a  accepta  un  nou  membru,  se  va 
 încheia  un  act  adițional  la  prezentul  Statut  prin  care  noul  membru  va  fi  menționat  în  preambulul 
 Statutului.  (3).  Se  consideră  că  orice  nou  membru  al  Asociației  acceptă  în  totalitate  prevederile 
 Statutului și Actului Constitutiv al Asociației la data aderării sale. 
 CAPITOLUL V – ORGANELE ASOCIAȚIEI Adunarea Generală a Asociației 
 Art.14.(1).  Adunarea  Generală  este  organul  de  conducere  al  Asociației,  format  din  toți  reprezentanții 
 Asociaților,  care  vor  fi,  primarii  pentru  comune  sau  înlocuitorii  acestora  împuterniciți  conform 
 art.21(8). 
 (2). Mandatul reprezentanților este valabil atât timp cât mandatul de primar este valabil. 
 (3)  Fiecare  Autoritate  Locală  va  depune  toate  diligențele  pentru  a-și  asigura  reprezentarea  permanentă 
 în cadrul Adunării Generale a Asociației. 
 Art.15  –  Sunt  numiți  în  calitate  de  membri  ai  primei  Adunări  Generale:  Dl/d-na.  ……………….., 
 reprezentant  al  comunei  Cudalbi;  Dl/d-na.  ………..,  reprezentant  al  comunei  Valea  Mărului;  Dl/d-na. 
 ………….. reprezentant al comunei Costache Negri; 
 Art.16.  -  Adunarea  Generală  alege  dintre  membrii  săi  Președintele  Asociației  care  are  atribuțiile 
 prevăzute  în  Statut  și  care  reprezină  Asociația  în  raporturile  cu  terți,  cu  excepția  situațiilor  în  care  se 
 prevede expres altfel. 
 Art.17.  (1)  Adunarea  Generală  îndeplinește  atribuțiile  care  îi  revin  Adunării  Generale  conform  art.21 
 al.(2)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.26/2001  cu  privire  la  asociații  și  fundații  aprobată  cu  modificările  și 
 completările  prin  Legea  nr.246/2005,  precum  și  atribuțiile  speciale  prevăzute  de  Statut,  în  exercitarea 
 competențelor  privind  Serviciile,  conform  mandatului  încredințat  de  către  Asociați  prin  prezentul 
 Statut. 
 (2). Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt: 
 a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale a Asociației 
 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  situațiilor  financiare  ale  Asociației  pentru  exercițiul  încheiat  și  proiectului  bugetului  de 

 venituri și cheltuieli al asociației pentru următorul exercițiu financiar 
 d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director 
 e)  alegerea  și  revocarea  membrilor  comisiei  de  cenzori  și  stabilirea  regulilor  generale  de  organizare  și 
 funcționare a comisiei de cenzori f) înființarea de filiale teritoriale, dacă va fi cazul 
 g)  aprobarea  organigramei  și  politicii  de  personal  a  Asociației,  inclusiv  a  organizării  aparatului  tehnic  al 
 Asociației 
 h)  aprobarea  contractelor  ce  vor  fi  încheiate  de  Asociație  în  nume  propriu  a  căror  valoare  depășește 
 echivalentul în lei al sumei de 15.000 Euro. 
 i) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației 
 j)  dizolvarea  și  lichidarea  Asociației,  precum  și  stabilirea  destinației  bunurilor  rămase  după  lichidare  k) 
 aprobarea  primirii  de  noi  membri  în  Asociație,  precum  și  a  retragerii  sau  excluderii  unor  membri  din 
 Asociației 
 I) aprobarea cotizației anuale, 
 m) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut. 
 (3)  Atribuțiile  Adunării  Generale  a  Asociației  cu  privire  la  exercitarea  mandatului  acordat  de  Asociați 
 conform art. 5 alin.2, sunt: 
 a)  să  aprobe  contractarea  serviciilor  pentru  întocmirea  Studiului  de  fezabilitate  conform  ordinului 

 ANRE 37/2017; 
 b)  să  aprobe  documente  elaborate  și  prezentate  de  Consiliul  Director.  conform  art.  25  alin.  (3)  lit.  b)  din 
 prezentul Statut. 
 Art.  18.  -  (1)  În  temeiul  art  17  alin.  (3)  din  prezentul  Statut,  Adunarea  Generală  deliberează  asupra 
 aspectelor  legate  de  obiectivele  Asociației  având  in  vedere  interesul  comun  al  Asociaților.  În  legatură  cu 
 acestea  Asociații  convin  concesionarea  serviciului  public  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în 
 conformitate cu prevederile Legii 123/2012. 



 (2)  Sursele  de  finanțare  a  investițiilor  pot  fi  fonduri  nerambursabile  acordate  de  Uniunea  Europeană 
 sau  instituții  financiare,  fonduri  de  la  bugetul  de  stat,  bugetele  locale  ale  Asociaților,  fondurile  proprii 
 sau atrase ale operatorului, conform prevederilor Contractului de Asociere. 
 (3)  Studiile  de  fezabilitate  aferente  listelor  de  investiții  vor  fi  supuse  avizului  Asociației  înainte  de 
 aprobare. 
 Art  .19.  Reprezentanții  Asociațiilor  în  Adunarea  Generală  sunt  responsabili  pentru  activitatea  lor,  în 
 conformitate cu legile in vigoare. 
 Art.  20.  (1)  Adunarea  Generală  va  fi  convocată  cel  puțin  o  dată  la  3  (trei)  luni  sau  ori  de  câte  ori  este 
 necesar de către Președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 1/3 din Asociați. 
 (2).  Convocarea  trebuie  să  fie  transmisă  prin  scrisoare,  fax  sau  e-mail  cu  cel  puțin  5  (cinci)  zile 

 calendaristice înainte de ședință și trebuie să cuprindă data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței. 
 (3).  În  funcție  de  problemele  înscrise  pe  ordinea  de  zi  a  ședintei,  convocarea  va  fi  trimisă  numai 
 reprezentanților  Asociaților  care  au  dreptul  să  participe  și  să  voteze  cu  privire  la  luarea  respectivelor 
 hotărâri conform prevederilor prezentului statut. 
 (4).  Ședințele  Adunării  Generale  vor  fi  conduse  de  către  Președintele  Asociației  sau,  în  absența  lui,  de 
 persoana desemnată de către Adunarea Generală dintre participanți. 
 (5).  Adunarea  Generală  trebuie  sa  aleagă  dintre  participanți  sau  aparatul  tehnic  al  Asociației  un 
 secretar care va redacta procesul verbal al ședinței. 
 (6).  Procesele  verbale  sunt  semnate  de  către  președintele  ședinței  și  de  către  secretar.  0  copie  a  procesului 
 verbal  trebuie  sa  fie  transmisă,  în  maximum  5  (cinci)  zile  calendaristice  de  la  data  ședinței,  fiecărui 
 Asociat  convocat  conform  prevederilor  alin.2  de  mai  sus,  indiferent  dacă  reprezentantul  acestuia  a  fast 
 prezent sau nu la ședință. 
 (7).  Hotărârile  Adunării  Generale  se  consemnează  într-un  registru  de  proceseverbale,  care  se  păstrează 
 la sediul Asociației. 
 Art.  21.(1)  Fiecare  Asociat,  prin  reprezentantul  său,  are  un  vot  egal  în  Adunarea  Generală.  Dreptul  de 
 vot nu poate fi transmis. 
 (2).  Pentru  luarea  hotărârilor  care  privesc  doar  pe  anumiți  membri  ai  Asociației,  Asociații  beneficiari  ai 
 investițiilor  precum  și  Asociații  deserviți  de  bunurile  rezultate  în  urma  investițiilor,  denumiți  în 
 continuare  Asociați  Implicați,  doar  reprezentanții  acestora  au  dreptul  de  a  participa  și  vota  în  cadrul 
 Adunării Generale. 
 (3).  Pentru  a  fi  valabile,  hotărârile  Adunării  Generale,  adoptate  în  exercitarea  atribuțiilor  prevăzute  la 
 art.17  alin.(2)  lit.  h  și  l  din  prezentul  Statut,  se  iau  în  prezența  ¾  dintre  asociați  și  cu  majoritatea 
 voturilor,  Asociaților  prezenți.  Dacă  la  prima  convocare  cvorumul  nu  este  îndeplinit,  Adunarea 
 Generală  se  convoacă  pentru  o  data  ulterioară  care  nu  poate  fi  mai  târziu  de  15  zile  calendaristice  de  la 
 data  stabilită  penntru  prima  convocare,  iar  a  doua  convocare  Adunarea  generală  este  valabil  întrunită 
 indiferent de numărul de membri prezenți. 
 (4).  Pentru  a  fi  valabile,  hotărârile  Adunării  Generale,  adoptate  în  exercitarea  atrubuțiilor  prevăzute  la 
 art.17  alin  (3)  lit.  b)  și  e)  din  prezentul  Statut,  se  iau  în  prezența  tuturor  Asociaților/Asociați  implicați  și 
 cu  votul  favorabil  fie  a  cel  puțin  jumătate  din  numărul  Asociaților/Asociați  implicați  care  însumează  cel 
 puțin  2/3  din  numărul  total  al  pupulației  tuturor  Asociaților/Asociați  implicați,  fie  a  cel  puțin  2/3  din 
 numărul  Asociaților/Asociați  implicați  care  însumează  cel  puțin  jumătate  din  numărul  total  al 
 populației  tuturor  Asociaților/Asociați  implicați.  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  Generaă 
 este  valabil  întrunită  indiferent  de  numărul  de  Asociați  implicați  prezenți  și  va  hotărî  cu  majoritatea 
 Asociațiilor/Asociați implicați prezenți. 
 (5).  Pentru  a  fi  valabile,  hotărârile  Adunării  Generale,  adoptate  în  exercitarea  atribuțiilor  prevăzute  la 
 art.17  alin  (2)  lit.  i)-k)  se  iau  în  prezența  și  cu  votul  favorabil  al  tuturor  Asociaților,  cvorum  și 
 majoritatea obligatorii la oricare convocare. 
 (6).  Pentru  a  fi  valabile,  hotărârile  Adunării  Generale,  adoptate  în  exercitarea  atribuțiilor  prevăzute  la 
 art.17  alin  (3)  lit.  a),  c),  d)  și  f)  din  prezentul  Statut,  se  iau  în  prezența  și  cu  votul  favorabil  al  tuturor 
 Asociaților, cvorum și majoritatea obligatorii la oricare convocare. 



 (7).  În  oricare  din  situațiile  prevăzute  la  alin  3-5  de  mai  sus,  dacă  o  hotărâre  a  Adunării  Generale 
 privește  în  mod  direct  Serviciul  prestat  unui  anumit  Asociat,  nici  o  hotărâre  nu  poate  fi  luată  fără 
 prezența și votul favorabil al reprezentantului acesteia. 
 (8).  În  cazul  în  care  repezentantul  unuia  dintre  Asociați  nu  poate  participa  la  ședința  unei  Adunări 
 generale  la  care  a  fost  convocat,  acesta  își  poate  substitui  pe  oricare  dintre  reprezentanții  în  Adunarea 
 Generală  ai  celorlalți  Asociați  convocați,  dându-i  împuternicire  în  acest  scop.  Împuternicirea  rămâne 
 valabilă  pentru  toate  Adunările  successive  reunite  cu  scopul  de  a  delibera  asupra  acelorași  probleme,  în 
 caz  de  amânare  pentru  lipsa  de  cvorum  sau  din  orice  altă  cauză  .  Art.22.  (1).  Hotărârile  Adunării 
 Generale  luate  în  exercitarea  atribuțiilor  prevăzute  la  art.17  alin(2)  lit  k),  și  art.17  alin.  (3)  lit  a),  c),  d)  și 
 f)  nu  pot  fi  votate  de  preprezentanții  Asociaților  decât  în  baza  unui  mandat  special,  acordat  expres,  în 
 prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a Asociatului al cărei reprezentant este. 
 (2).  Hotărârile  adoptate  de  Adunarea  Generală  a  Asociației  vor  fi  aduse  la  cunoștință  autorităților 
 deliberative  ale  Asociaților  sau  Asociațiilor  implicați,  după  caz,  în  termen  de  cel  mult  5  zile 
 calendaristice  de  la  data  ședinței.  Asociația  este  de  asemenea  obilgată  să  publice  toate  hotărârile 
 Adunării  generale  pe  propria  pagină  de  internet.  Consiliul  Director  Art.23.(1).  Consiliul  Director  este 
 organul  executiv  de  conducere  al  Asociației,  format  din  președintele  Asociației  și  încă  2  (doi)  membri 
 numiți  de  Adunarea  Generală,  pe  o  perioadă  de  3  ani.  Componența  Consiliului  Director  va  asigura  cât 
 mai  bine  reprezentativitatea  în  cadrul  acestui  organ  a  tuturor  membrilor  Asociației,  utilizând  principiul 
 reprezentării prin rotație. (2). Președintele Asociației este și Președinte al Consiliul Director. 
 (3).  Membrii  Consiliului  Director  sunt  răspunzători  pentru  activitatea  lor  în  conformitate  cu  legislația  în 
 vigoare.  Art.24  -  Următoarele  persoane  sunt  numite  membri  ai  primului  Consiliu  Director  Dl/d-na 
 …………………………………….  Dl/  d-na  …………………………...  Dl/  d-na. 
 ………………………………………. 
 Art.25.  Consiliul  Director  asigură  punerea  în  executare  a  hotărârilor  Adunării  Generale  și  exercită 
 atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală. 
 (2). Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației: 
 a)  prezintă  Adunării  Generale  raportul  de  activate  aferent  perioadei  anterioare,  execuția  bugetului  de 

 venituri  și  cheltuieli,  bilanțul  contabil,  proiectul  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pentru  următorul 
 exercițiu financiar și proiectul programelor Asociației 
 b)  propune  cuantumul  cotizației  pentru  anul  următor,  care  va  include  în  proiectul  de  buget  al  Asociației, 
 supus spre aprobare Adunării Generale. 
 c)  aprobă  actele  juridice  ce  vor  fi  încheiate  de  asociație  în  nume  propriu,  cu  excepția  contractelor  a 
 căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 15 000 euro 
 d)  angajează  personalul  Asociației,  inclusiv  membrii  aparatului  tehnic  cu  respectarea  politicii  de 
 personal  aprobată  de  Adunarea  Generală  și  ținând  cont  de  bugetul  aprobat  de  Adunarea  Generală  e)  în 
 relația  cu  Asociații,  monitorizeză  plata  cotizației  anuale  de  către  aceștia  la  bugetul  Asociației  și  decide 
 măsurile  care  urmează  să  fie  luate  împotriva  Asociaților  care  nu  și-au  achitat  cotizația  datorată  în 
 termenul prevăzut de prezentul Statut. 
 f)  îndeplinește  orice  alte  atribuții  prevăzute  în  prezentul  Statut  sau  stabilite  de  către  Adunarea 
 Generală. 
 (3).  Consiliul  Director  are  următoarele  atribuții  cu  privire  la  exercitarea  mandatului  acordat  Asociației 
 conform art.5 alin.2: 
 a)  să  contracteze  serviciile  pentru  întocmirea  Studiului  de  fezabilitate  conform  ANRE  37/2017  și 
 funcționare a Serviciului; 
 b)  asigură  coordonarea  proiectării  și  execuția  lucrăriilor  tehnico-edilitare,  în  scopul  realizării  acestora 
 într-o  concepție  unitară  și  corelată  cu  programele  de  dezvoltare  economică-  social  a  localităților,  de 
 amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 
 c)  asigură  consultarea  asociaților  de  utilizatori  în  vederea  stabiliră  politicilor  și  strategiilor  locale  și  a 
 modalităților  de  organizare;  d)  solicită  informații  cu  privire  la  nivelul  și  calitatea  Serviciului 
 furnizat/prestat. 

 (4).  Consiliul  Director  poate  delega  o  parte  dintre  atribuțiile  sale  aparatului  tehnic  al  Asociației. 
 Art.26.(1).  Pentru  realizarea  scopului  și  obiectivelor  Asociației,  Consiliul  Director  va  angaja  un  aparat 
 tehnic. 



 (2).  Aparatul  tehnic  va  fi  condus  de  un  director  executiv  numit  de  Consiliul  Director.  Membrii 
 aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației. 
 (3).  Din  aparatul  tehnic  vor  face  parte  cel  puțin  următoarele  persoane:  a)  un  contabil  b)  un  număr 

 suficient de specialiști pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA. 
 (4).  La  calculul  cuantumului  propus  al  cotizației  anuale,  Consiliul  Director  va  lua  în  considerare  sumele 
 necesare  pentru  acoperirea  cheltuielilor  de  funcționare  ale  aparatului  tehnic  al  Asociației.  Art.27.(1). 
 Consiliul  Director  se  întrunește  în  ședințe  lunare  sau  ori  de  câte  ori  este  necesar  la  convocarea 
 președintelui Asociației. 
 (2).  Deciziile  Consiliului  Director  se  iau  în  prezența  și  cu  votul  a  cel  puțin  jumătate  plus  unu  dintre 

 membrii Consiliului Director. 
 (3).  Consiliul  Director  va  alege  dintre  participanții  la  ședință  sau  din  aparatul  tehnic  al  asociației  un 
 secretar  care  va  redacta  procesul  verbal  al  ședinței.  Procesele-verbale  se  semnează  de  toți  membrii 
 Consiliului  Director  se  consemnează  în  registrul  de  procese-verbale,  care  se  păstrează  la  Sediul 
 Asociației. Controlul Financiar al Asociației 
 Art.28.1.  Controlul  financiar  intern  al  Asociației  este  asigurat  de  o  comisie  de  cenzori  formată  din 
 minium  3  membri  numiți  de  Adunarea  Generală  pe  o  perioadă  de  3  (trei)  ani,  cu  posibilitatea  de 
 prelungire. 
 (2).  Membrii  consiliului  Director  nu  pot  fi  cenzori.  Cel  puțin  unul  din  cenzori  trebuie  să  fie  contabil 
 autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. 
 (3). Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare 

 (4).  Primii  membri  ai  comisiei  de  cenzori  a  Asociației  sunt  DL/D-NA…………………………. 
 DL/D-NA……………………………. DL/D-NA……………………………. 
 Art.29. Asociația se dizolvă: 
 a) De drept; 
 b) Prin hotărârea instanței judecătorești competente; 
 c) Prin hotărârea Adunării Generale. 
 Art.30.  Asociația  se  dizolvă  de  drept  prin:  a)  Imposibilitatea  realizării  scopului  și  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  situație  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  asociați  sub  limită  de  trei,  dacă  acesta  nu  a  fost  completat  în  termenul  legal 

 prevăzut în acest scop. 
 Art.31.  Asociația  se  dizolvă  prin  hotărârea  instanței  judecătorești  compentente  când  a)  Scopul  sau 
 activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice 
 b)Realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice 
 c)Asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care s-a construit d)Asociația a devenit insolvabilă 
 Art. 32. Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind Asociațiile. 
 Art.33.  În  cazul  dizolvării  Asociației,  bunurile  rămase  în  urma  lichidării  nu  se  pot  transmite  către 
 persoane  fizice,  aceste  bunuri  pot  fi  transmise  către  peroane  juridice  de  drept  privat  sau  de  drep  public 
 cu  scop  identic  sau  asemănător,  conform  hotărârii  Adunării  Generale  sau  a  instanței  judecătorești 
 competente.  Data  transmiterii  bunurilor  este  cea  a  întocmirii  procesului  verbal  de  predare-primire,  dacă 
 prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 
 Art.34(1).  După  terminarea  lichidării,  lichidatorii  trebuie  să  ceară  radierea  Asociației  din  Registrul 
 Asociațiilor și Fundațiilor. 
 (2).  Asociația  își  încetează  existența  la  data  radierii  ei  din  Registrul  Asociațiilor  și  Fundațiilor.  Art.35(1). 
 Prezentul  Statut  poate  fi  modificat  doar  prin  Act  Adițional  semnat  de  reprezentanții  tuturor  Asociaților, 
 special împuterniciți în acest scop. 
 (2).  Prezentul  Statut  este  guvernat  de  legea  română.  În  situația  în  care  intervin  modificări  ale  legislației 

 în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi. 



 (3).  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 
 prezentate spre soluționare instanțelor judecătorești competente. 

 (4).  Pentru  autentificarea  și  înscrierea  modificărilor  Statutului  Asociațiiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de 
 Utilitate Publică ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITATE PUBLICĂ 
 “ Geru Gaz - Cudalbi, Valea Mărului, Costache Negri, Județul Galați” 

 se împuternicește d-na/dl …………………………………………….. ASOCIAȚII 

 Semnătura și ștampila, 
 Comuna Cudalbi  prin Primar Gheonea Grigore_______________________________ 
 Comuna Valea Mărului prin Primar Doca Virgil ________________________________ 
 Comuna Costache Negri prin Primar Luca Ștefan _______________________________ 


