Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr……

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”

Prezentul Act constitutiv este actualizat în urma Actului adițional nr. 1 adoptat în baza
Hotărârii adunării generale nr. 1 din 16.12.2008, Actului Adițional nr. 2 adoptat în baza
Hotărârea adunării generale nr. 19 din 26.07.2012, a Actului adițional nr. 3 adoptat în baza
Hotărârea adunării generale nr. 48 din 30.09.2014, a Actului adițional nr. 4 adoptat în baza
Hotărârea adunării generale nr.21 din 22.10.2019 și a Actului adițional nr. 5 adoptat în baza
Hotărârea adunării generale nr…… din …….01.2021 a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”, în
conformitate cu prevederile H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilităţi publice

CAPITOLUL .I. ASOCIAŢII

1. Judeţul B istriţa-Nă săud, p rin Consiliul Judeţean B istriţa-Năsăud, cu sediul în
Bistriţa, strada Piaţa Petru Rareş nr. 1, județul Bistriţa-Năsăud, cod 420080, reprezentat de
drept de Emil-Radu Moldovan, în calitate de președinte al Consiliului Județean, prin
delegat Grigore Florin Moldovan, administratorul public al Județului Bistrița-Năsăud.
2. M unicipiu l B istriţa, prin Consiliul Local B istriţa, cu sediul în Bistriţa, strada Piaţa
Centrală nr. 6, județul Bistriţa-Năsăud, cod 420040, reprezentat de drept de Ioan Turc, în
calitate de primar, prin delegat Hangan Sorin, Viceprimar 1 al Municipiului Bistrița.
3. Oraşul B eclean , p rin Consiliul Local B eclean, cu sediul în Beclean, str. Aleea
Ghiocelului nr.6, județul Bistriţa-Năsăud, cod 425100, reprezentat de drept de Nicolae
Moldovan, în calitate de primar, prin delegat Diugan Ovidiu Caius.
4. Oraşul Năsăud, prin Consiliul L ocal Năsăud , cu sediul în Năsăud, str. Piata Unirii
nr.15, județul Bistriţa-Năsăud, cod 425200, reprezentat de drept Vlașin Dorin-Nicolae, în
calitate de primar, prin delegat Bodea Marius, viceprimar al orașului Năsăud.
5. Oraşul Sângeorz-B ăi, prin Consiliul Local Sângeorz-B ăi, cu sediul în Sângeorz-Băi,
str. Izvoarelor nr. 2, județul Bistriţa-Nasaud, cod 425300, reprezentat de drept de Ogâgău
Traian, în calitate de primar.
6. Comuna B istriţa-B ârgăului, prin Consiliu l Local B istriţa-B â rgăului, cu sediul în
comuna Bistriţa-Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427005, reprezentată de drept de
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Laba Vasile, în calitate de primar, prin delegat Nimigean Ioan, viceprimar al comunei
Bistriţa-Bârgăului.
7. Comuna B raniştea, prin Consiliul L ocal B raniştea, cu sediul în comuna Braniştea,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427010, reprezentată de drept de Martonos Tamas, în calitate
de primar, prin delegat Săsărman Cornel-Vasile, viceprimar al comunei Braniștea.
8. Comuna B uda cu de Jos, prin Consiliul Local B udacu de Jos, cu sediul în comuna
Budacu de Jos, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427015, reprezentată de drept de Simionca
Florin-Sandu, în calitate de primar.
9. Comuna B udeşti, p rin Con siliul L ocal B udeşti, cu sediul în comuna Budeşti, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427020, reprezentată de drept de Codrea Vasile, în calitate de primar.
10. Comuna Căianu M ic, prin Consiliul L ocal Căia nu M ic, cu sediul în comuna Căianu
Mic, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427025, reprezentată de drept de Ştir Dumitru-Paul, în
calitate de primar.
11. Comuna Chiu za, p rin Consiliul L ocal Chiu za, cu sediul în comuna Chiuza, Jud. BistriţaNăsăud, cod 427060, reprezentată de drept de Bradea Grigore, în calitate de primar.
12. Comuna Chiochiş, prin Con siliul Local Chiochiş, cu sediul în comuna Chiochiş, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427045, reprezentată de drept de Silaşi Vasile Adrian, în calitate de
primar.
13. Comuna Ciceu-Giu rgeşti, prin Consiliul Local Ciceu -Giurgeşti, cu sediul în comuna
Ciceu-Giurgeşti, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427065 , reprezentată de drept de Iuga Vasile, în
calitate de primar.
14. Comuna Ciceu-M ihăieşti, prin Consiliul Local Cice u-M ihăieşti, cu sediul în comuna
Ciceu-Mihăieşti, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427218, reprezentată de drept de Mureșan
Valentin, în calitate de primar.
15. Comuna Cetate, prin Con siliul Local Cetate, cu sediul în comuna Cetate, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427035, reprezentată de drept de Tarniță Dumitru-Lucian, în calitate
de primar.
16. Comuna Coşbu c, prin Consiliul Local Coşb uc, cu sediul în comuna Coşbuc, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427070, reprezentată de drept de Pavelea Ioan, în calitate de primar.
17. Comuna Du mitra , p rin Consiliul Local Du mitra, cu sediul în comuna Dumitra, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427075, reprezentată de drept de Bălăjan Gheorghe, în calitate de
primar.
18. Comuna Du mitriţa, p rin Consiliul L ocal Du mitriţa, cu sediul în comuna Dumitriţa,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427037, reprezentată de drept de Uchrenciuc Ilie Vasile, în
calitate de primar.
19. Comuna Feldru, p rin Consiliul Local Feldru, cu sediul în comuna Feldru, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427080, reprezentată de drept de Ţiolan Grigore, în calitate de primar,
prin delegat Neamți Daniel, viceprimar al comunei Feldru.
20. Comuna Galaţii B istriţei, prin Consiliul L ocal Galaţii B istriţei, cu sediul în comuna
Galaţii Bistriţei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427085, reprezentată de drept de Vermeșan
Vasile Mihai, în calitate de primar.
21. Comuna I lva M ică, p rin Consiliul Local I lva M ică, cu sediul în comuna Ilva Mică,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427095, reprezentată de drept de Horea Aurel, în calitate de
primar.
22. Comuna I lva M are , prin Consiliul Local I lva M are, cu sediul în comuna Ilva Mare,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427090, reprezentată de drept de Cicșa Stelian Octavian, în
calitate de primar.
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23. Comuna Josenii B â rgăului, p rin Con siliul L ocal Josen ii B â rgăului, cu sediul în
comuna Josenii Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427100, reprezentată de drept de
Vrîncean Nicolae, în calitate de primar.
24. Comuna Livezile, prin Consiliul L ocal Livezile, cu sediul în comuna Livezile, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427120, reprezentată de drept de Simionca Traian, în calitate de
primar.
25. Comuna Lechinţa, p rin Consiliul Local Lechinţa, cu sediul în comuna Lechinţa, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427105, reprezentată de drept de Florian Romeo-Daniel, în calitate de
primar.
26. Comuna Leşu, prin Consiliul Local Leşu, cu sediul în comuna Leşu, județul BistriţaNăsăud, cod 427115, reprezentată de drept de Avram Sorin, în calitate de primar.
27. Comuna L un ca I lvei, p rin Con siliul L ocal Lun ca I lvei, cu sediul în comuna Lunca
Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427125, reprezentată de drept de Lupșan Flaviu, în
calitate de primar, prin delegat Someșan Titu, viceprimarul comunei Lunca Ilvei.
28. Comuna M aieru, prin Consiliul Local M aieru, cu sediul în comuna Maieru, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427130, reprezentată de drept de Borș Vasile, în calitate de primar.
29. Comuna M ăgura I lvei, prin Con siliul Local M ăg ura I lvei, cu sediul în comuna
Măgura Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427145, reprezentată de drept de Avram Valer,
în calitate de primar.
30. Comuna M ărişelu, p rin Consiliul L ocal M ărişelu, cu sediul în comuna Mărişelu, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427150, reprezentată de drept de Petruț Horea-Călin, în calitate de
primar.
31. Comuna M atei, prin Consiliul L ocal M atei, cu sediul în comuna Matei, județul BistriţaNăsăud, cod 427135, reprezentată de drept de Encian Vasile, în calitate de primar.
32. Comuna M iceştii de Cîmpie, prin Consiliu l Local M iceştii de Cîmpie, cu sediul în
comuna Miceştii de Cîmpie, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427160, reprezentată de drept de
Becan Ioan, în calitate de primar.
33. Comuna M ilaş, prin Con siliul L ocal M ilaş, cu sediul în comuna Milaş, județul BistriţaNăsăud, cod 427165, reprezentată de drept de Gabor Iosif, în calitate de primar.
34. Comuna M on or, prin Consiliu l Local M onor, cu sediul în comuna Monor, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427175, reprezentată de drept de Cira Ioan, în calitate de primar.
35. Comuna Negrileşti, p rin Consiliul Local Negrileşti, cu sediul în comuna Negrileşti,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427068, reprezentată de drept de Costin Dumitru, în calitate
de primar.
36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local Nim igea, cu sediul în comuna Nimigea, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427180, reprezentată de drept de Runcan Mircea-Gavrilă, în calitate
de primar.
37. Comuna Nuşen i, prin Consiliu l Local N uşeni, cu sediul în comuna Nuşeni, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427200, reprezentată de drept de Mureşan Ioan, în calitate de primar.
38. Comuna P arva, prin Con siliul L ocal P arva, cu sediul în comuna Parva, județul BistriţaNăsăud, cod 427210, reprezentată de drept de Strugari Ioan, în calitate de primar, prin
împuternicit Căluș Toader Vasile, viceprimar al comunei Parva.
39. Comuna P etru R a reş, p rin Con siliul L ocal P etru R areş, cu sediul în comuna Petrau
Rareș, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427220, reprezentată de drept de Ropan Ionel, în
calitate de primar.
40. Comuna P oia na I lvei, prin Consiliul L ocal P oiana I lvei, cu sediul în comuna Poiana
Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427147, reprezentată de drept de Scridonesi Ioan, în
calitate de primar.
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41. Comuna P rund u B ârgăului, p rin Consiliul L ocal P ru ndu B â rgăului, cu sediul în
comuna Prundu Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427230, reprezentată de drept de
Crişan Doru-Toader, în calitate de primar.
42. Comuna R ebra , prin Con siliul L ocal R ebra, cu sediul în comuna Rebra, județul BistriţaNăsăud, cod 427235, reprezentată de drept de Danci Ştefan, în calitate de primar.
43. Comuna R eb rişoa ra, p rin Consiliul Local R ebrişoa ra, cu sediul în comuna Rebrişoara,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427240, reprezentată de drept Clapău Viorel, în calitate de
primar.
44. Comuna R odna , prin Consiliul Local R odna, cu sediul în comuna Rodna, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427245, reprezentată de drept de Grapini Valentin-Iosif, în calitate de
primar.
45. Comuna R omu li, p rin Consiliul Local R omuli, cu sediul în comuna Romuli, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427250, reprezentată de drept de Moniţa Ioan, în calitate de primar.
46. Comuna R un cu Salvei, prin Consiliul L ocal R uncu Salvei, cu sediul în comuna Runcu
Salvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427256, reprezentată de drept de Pavelea Anchidim, în
calitate de primar.
47. Comuna Sîn miha iu de Cîmpie, prin Consiliul Local Sîn mihaiu de Cîmpie, cu sediul
în comuna Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427260, reprezentată de
drept de Ioan Mate, în calitate de primar.
48. Comuna Silivaşu de Cîmpie , prin Consiliul Local Silivaşu de Cîmpie, cu sediul în
comuna Silivaşu de Cîmpie, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427270, reprezentată de drept de
Cămărăşan Ioan-Tiberiu, în calitate de primar.
49. Comuna Spermezeu , p rin Consiliul Local Spermezeu, cu sediul în comuna
Spermezeu, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427275, reprezentată de drept de Hognogi Sorin,
în calitate de primar.
50. Comuna Salva, prin Consiliul Local Salva, cu sediul în comuna Salva, județul BistriţaNăsăud, cod 427255, reprezentată de drept de Onul Gheorghe, în calitate de primar.
51. Comuna Şanţ, prin Consiliul L ocal Şanţ, cu sediul în comuna Şanţ, județul BistriţaNăsăud, cod 427285, reprezentată de drept de Forogău Marian Viorel, în calitate de primar.
52. Comuna Şieu, prin Consiliul Local Şie u, cu sediul în comuna Şieu, județul BistriţaNăsăud, cod 427290, reprezentată de drept de Cifor Tiniș Ioan Sebastian, în calitate de
primar.
53. Comuna Şie uţ, prin Consiliul Local Şieuţ, cu sediul în comuna Şieuţ, județul BistriţaNăsăud, cod 427315, reprezentată de drept de Ivan Mihai Gheorghe, în calitate de primar.
54. Comuna Şieu-Od orhei, prin Consiliul L ocal Şieu-Od orhei, cu sediul în comuna ŞieuOdorhei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427305, reprezentată de drept de Sfintean SorinIoan, în calitate de primar.
55. Comuna Şie u-M ăgheruş, p rin Consiliul L ocal Şie u-M ăgheruş, cu sediul în comuna
Şieu-Măgheruş, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427295, reprezentată de drept de Mititean
Sorin Aurel, în calitate de primar.
56. Comuna Şinte reag, prin Consiliul Local Şintereag, cu sediul în comuna Şintereag,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427320, reprezentată de drept de Bob Ioan, în calitate de
primar.
57. Comuna Teaca, p rin Consiliul L ocal Tea ca, cu sediul în comuna Teaca, județul BistriţaNăsăud, cod 427345, reprezentată de drept de Muntean Damian Iustian, în calitate de
primar.
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58. Comuna Târlişua, prin Consiliul Local Târlişua, cu sediul în comuna Târlişua, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427330, reprezentată de drept Purja Vlăduţ-Axente, în calitate de
primar.
59. Comuna Telciu , prin Consiliul Local Telciu, cu sediul în comuna Telciu, județul BistriţaNăsăud, cod 427355, reprezentată de drept de Mureşan Sever, în calitate de primar.
60. Comuna Tiha B ârgăului, prin Consiliul Local Tiha B â rgăului, cu sediul în comuna
Tiha Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427360, reprezentată de drept de Șut Vasile, în
calitate de primar.
61. Comuna Uriu , prin Con siliul L ocal Uriu, cu sediul în comuna Uriu, județul BistriţaNăsăud, cod 427365, reprezentata de drept de Spermezan Radu Gheorghe, în calitate de
primar.
62. Comuna Urmeniş, prin Consiliul Local Urmeniş, cu sediul în comuna Urmeniş, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427370, reprezentată de drept de Tomşa Dumitru, în calitate de
primar.
63. Comuna Zagra, prin Consiliul Local Zagra, cu sediul în comuna Zagra, județul BistriţaNăsăud, cod 427385, reprezentată de drept de Bușcoi Nicolae Eugen, în calitate de primar.
denumiti colectiv asociaţii şi individual asociatul,
s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice
„Asociaţia de de zv oltare intercom unitară pent ru gestionarea integrată a deşeurilor
mun icipale în judeţul B istriţa-Năsăud” (denumită în continuare “Asociaţia”), în
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare (text de lege în vigoare la momentul asocierii și înființării
Asociației), ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare , ale Legii nr.101/2006 privind serviciile de deşeuri, precum şi ale
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.246/2005, ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

CAPITOLUL .II. DENUMIREA ASOCIAŢIEI
Denumirea Asociaţiei este „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud” , conform
dovezii nr. 60755 din 20.03.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea
denumirii Asociaţiei. Membrii Asociației convin de comun acord ca în corespondența oficială să
se utilizeze denumirea A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud.

CAPITOLUL .III. SEDIUL ASOCIAŢIEI
Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Bistriţa, Strada Păcii nr. 2A , judeţul
Bistriţa Năsăud.
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CAPITOLUL .IV. DURATA ASOCIAŢIEI
Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Bistriţa.

CAPITOLUL. V. VOINŢA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAŢIEI
(1) Prin semnarea prezentului Act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în
cadrul „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” constituită în scopul înfiinţării,
organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a
Serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al
deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din
județul Bistrița – Năsăud (denumit în continuare „Serviciul”), pe raza de competenţă a
unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de
investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării
sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general
al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea
calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de
suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea
standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a
fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în intrastructura tehnico-edilitară aferentă
Serviciului.
(2)Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza
unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform
prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006
Legea serviciului de salubrizare al localităților, ale procedurilor de achiziţie publică şi ale
Contractului de Asociere.”
CAPITOLUL .VI. PATRIMONIUL INIŢIAL
1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 36000 lei, constituit din contribuţia în numerar a
asociaţilor, după cum urmează :
Judeţul Bistriţa-Năsăud-2000 lei
Municipiul Bistriţa-2000 lei
Oraşul Beclean- 1000 lei
Oraşul Năsăud-1000 lei
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Oraşul Sângeorz-Băi-1000 lei
Comunele din Judeţul Bistriţa-Năsăud, în număr de 58 – câte 500 lei fiecare.
2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :
a) Contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii ;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;
d) Orice alte surse legale de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.
3) Asociația nu are calitatea de operator. Asociaţia nu are calitatea de operator. Asociația va
desfășura activități economice, conform contractelor/protocoalelor încheiate cu Organizațiile
care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP);
3^1. Asociația are calitatea de persoană impozabilă din punct de vedere al TVA pentru
asigurarea serviciului de salubrizare pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, atunci
când acționează conform art. 271 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
CAPITOLUL VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Conducerea Asociaţiei
Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din reprezentanţii de
drept ai unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației, respectiv
primarii/președintele Consiliului Județean, după caz, sau din delegații acestora, după caz.
Sunt numiţi în calitate de membri ai adunării generale:
-Dl. Florin Grigore Moldovan, delegat al reprezentantului de drept al Consiliul Judeţean Bistriţa
Năsăud - președinte Emil Radu Moldovan;
-Dl. Hangan Sorin, delegat al reprezentantului de drept al municipiului Bistriţa - primar Ioan
Turc;
-Dl. Caius-Ovidiu Diugan, delegat al reprezentantului de drept al oraşului Beclean - primar
Nicolae Moldovan;
-Dl. Marius bodea , delegat al reprezentantului de drept al oraşului Năsăud - primar Dorin
Nicolae Vlașin;
-Dl. Traian Ogâgău, reprezentant de drept al oraşului Sângeorz-Băi;
-Dl. Ioan Nimigean, delegat al reprezentantului de drept al comunei Bistriţa-Bârgăului - primar
Vasile Laba;
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-Dl. Cornel Vasile Săsărman, delegat al reprezentantului de drept al comunei

Braniștea -

primar Martonos Tamas;
-Dl. Florin sandu Simionca, reprezentant de drept al comunei Budacu de Jos;
-Dl. Vasile Codrea, reprezentant de drept al comunei Budeşti;
-Dl. Dumitru-Paul Ştir, reprezentant de drept al comunei Căianu Mic ;
-Dl. Grigore Bradea, reprezentant de drept al comunei Chiuza;
-Dl. Vasile Adrian Silaşi, reprezentant de drept al comunei Chiochiş;
-Dl. Vasile Iuga, reprezentant de drept al comunei Ciceu Giurgeşti;
-Dl. Valentin Muresan, reprezentant de drept al al comunei Ciceu Mihăieşti;
-Dl. Lucian Dumitru Tarniță, reprezentant de drept al comunei Cetate;
-Dl. Ioan Pavelea, reprezentant de drept al comunei Coşbuc;
-Dl. Gheorghe Bălăjan, reprezentant de drept al comunei Dumitra;
-Dl. Ilie Vasile Uchrenciuc, reprezentant de drept al comunei Dumitriţa;
-Dl. Daniel Neamți, delegat al reprezentantului de drept al comunei Feldru – primar Grigore
Țiolan;
-Dl. Vasile Mihai Vermeșan, reprezentant de drept al comunei Galaţii Bistriţei;
-Dl. Aurel Horea, reprezentant de drept al comunei Ilva Mică;
-Dl. Stelian Octavian Cicșa, reprezentant de drept al comunei Ilva Mare;
-Dl. Nicolae Vrîncean, reprezentant de drept al comunei Josenii Bârgăului;
-Dl. Traian Simionca, reprezentant de drept al comunei Livezile ;
-Dl. Romeo-Daniel Florian, reprezentant de drept al comunei Lechinţa;
-Dl. Sorin Avram, reprezentant de drept al comunei Leşu;
-Dl. Titu Someşan, delegat al reprezentantului de drept al comunei Lunca Ilvei – primar Flaviu
Lupșan;
-Dl. Vasile Borș, reprezentant de drept al comunei Maieru;
-Dl. Valer Avram, reprezentant de drept al comunei Măgura Ilvei;
-Dl. Horea Călin Petruț, reprezentant de drept al comunei Mărişelu;
-Dl. Vasile Encian, reprezentant de drept al comunei Matei;
-Dl. Ioan Becan, reprezentant de drept al comunei Miceştii de Câmpie;
-Dl. Iosif Gabor, reprezentant de drept al comunei Milaş;
-Dl. Ioan Cira, reprezentant de drept al comunei Monor;
-Dl. Dumitru Costin, reprezentant de drept al comunei Negrileşti;
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-Dl. Mircea-Gavrilă Runcan, reprezentant de drept al comunei Nimigea;
-Dl. Ioan Mureşan, reprezentant de drept al comunei Nuşeni;
-Dl. Toader-Vasile Căluș, delegat al reprezentantului de drept al comunei Parva – primar Ioan
Strugari;
-Dl. Ionel Ropan, reprezentant de drept al comunei Petru Rareş;
-Dl. Ioan Scridonesi, reprezentant de drept al comunei Poiana Ilvei;
-Dl. Doru-Toader Crişan, reprezentant de drept al comunei Prundu Bârgăului;
-Dl. Ştefan Danci, reprezentant de drept al comunei Rebra;
-Dl. Viorel Clapău, reprezentant de drept al comunei Rebrişoara ;
-Dl. Valentin-Iosif Grapini, reprezentant de drept al comunei Rodna;
-Dl. Ioan Moniţa, reprezentant de drept al comunei Romuli;
-Dl. Anchidim Pavelea, reprezentant de drept al comunei Runcu Salvei;
-Dl. Ioan Mate, reprezentant de drept al comunei Sânmihaiu de Câmpie;
-Dl. Ioan-Tiberiu Cămărăşan, reprezentant de drept al comunei Silivaşu de Câmpie;
-Dl. Hognogi Sorin, reprezentant de drept al comunei Spermezeu;
-Dl. Gheorghe Onul, reprezentant de drept al comunei Salva;
-Dl. Marian Viorel Forogău, reprezentant de drept al comunei Şanţ;
-Dl. Ioan Tiniș Cifor, reprezentant de drept al comunei Şieu;
-Dl. Mihai Gheorghe Ivan, reprezentant de drept al comunei Şieuţ;
-Dl. Sorin-Ioan Sfintean, reprezentant de drept al comunei Şieu-Odorhei;
-Dl. Sorin Aurel Mititean, reprezentant de drept al comunei Şieu-Măgheruş;
-Dl. Ioan Bob, reprezentant de drept al comunei Şintereag;
-Dl. Damian-Iustian Muntean, reprezentant de drept al comunei Teaca;
-Dl. Vlăduţ Axente Purja, reprezentant de drept al comunei Târlişua;
-Dl. Sever Mureşan, reprezentant de drept al comunei Telciu;
-Dl. Șut Vasile, reprezentant de drept al comunei Tiha Bârgăului;
-Dl. Radu Gheorghe Spermezan, reprezentant de drept al comunei Uriu;
-Dl. Dumitru Tomşa, reprezentant de drept al comunei Urmeniş;
-Dl. Nicolae Eugen Buscoi, reprezentant de drept al comunei Zagra;
Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are
atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu
excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
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Administrarea Asociaţiei
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
preşedintele Asociaţiei şi încă 4 membri desemnaţi de Adunarea generală pentru o perioadă de
4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei.
Sunt numiţi în calitate de membri ai consiliu director :
- Domnul Grigore Florin Moldovan, delegat al reprezentantului de drept al Consiliului
Judeţean Bistriţa Năsăud - preşedintele Asociaţiei, cetăţean român, născut la data de
, domiciliat municipiul
, județul BistriţaNăsăud, posesor al C.I. seria.
, eliberată de SPCLEP Bistriţa la data de
- Domnul Dorin Nicolae Vlașin, primarul oraşului Năsăud-membru, cetăţean român, născut
la data de
, județul Bistrița-Năsăud, domiciliat în oraşul
județul Bistriţa-Năsăud, posesor al C.I. seria.
eliberată de SPCLEP Năsăud la data de
- Domnul Damian-Iustian Muntean, primarul comunei Teaca-membru, cetăţean român,
născut la data de
județul Bistriţa-Năsăud, domiciliat în
, județul Bistriţa-Năsăud, posesor al C.I. seria.
nr.
eliberată de SPCLEP Bistriţa la data de 30.11.2004.
- Domnul Paul Știr, primarul comunei Căianu Mic-membru, cetățean român, născut la data
de
în municipiul
, județul Bistrița-Năsăud, domiciliat în comuna
județul Bistriţa-Năsăud,
posesor al C.I. seria
nr.
eliberată de SPCLEP Beclean la data de
- Domnul Sever Mureșan, primar al comunei Telciu-membru, cetățean român, născut la
data de
, județul Bistrița-Năsăud, domiciliat în comuna
, posesor al C.I. seria
nr.
eliberată de SPCLEP Năsăud, la data de
Controlul Financiar al Asociației”
”Controlul financiar” intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3
(trei) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea
prelungirii.
Membri ai Comisiei de cenzori a Asociației sunt:
- doamna Nistor-Puiu Florentina, cetăţean român, născută la data de
domiciliată în
, jud. Bistriţa-Năsăud, titulară al C.I. seria
nr
, eliberată de Poliţia Municipiului Bistriţa la data de
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-

doamna Negrușa Larisa Vivi

-

doamna Buta Claudia.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE
Pentru desfăşurarea procedurilor de autentificare şi comunicarea modificărilor la
Judecătoria Bistriţa a Actului Constitutiv şi a Statutului se împuterniceşte doamna Petrar
Nicoleta Maria, cetăţean român, născut la data de
, domiciliată în
județul Bistriţa-Năsăud, titular al C.I. seria.
nr.
eliberată
de SPCLEP Bistrița la data de
Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 3 exemplare originale, azi …..2021

ASOCI AȚI I
Județul Bistrița-Năsăud,
Prin delegat Grigore Florin Moldovan

Municipiul Bistrița,
Prin delegat Hangan Sorin

Orașul Beclean,
Prin delegat Caius-Ovidiu Diugan

Orașul Năsăud,
Prin delegat Bodea Marius

Orașul Sângeorz-Băi
Prin primar Traian Ogâgău
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Comuna Bistrița-Bârgăului
Prin delegat Nimigean Ioan

Comuna Braniștea,
Prin delegat Săsărman Cornel Vasile

Comuna Budacu de Jos,
Prin primar Simionca Florin Sandu

Comuna Budești,
Prin primar Vasile Codrea

Comuna Căianu Mic,
Prin primar Dumitru-Paul Știr

Comuna Chiuza,
Prin primar Grigore Bradea
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Comuna Chiochiș,
Prin primar Vasile Adrian Silași

Comuna Ciceu-Giurgești,
Prin primar Vasile Iuga

Comuna Ciceu-Mihăiești,
Prin primar Valentin Mureșan

Comuna Cetate,
Prin primar Dumitru-Lucian Tarniță

Comuna Coșbuc,
Prin primar Ioan Pavelea

Comuna Dumitra,
Prin primar Gheorghe Bălăjan
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Comuna Dumitrița,
Prin primar Ilie Vasile Uchrenciuc

Comuna Feldru,
Prin delegat Neamți Daniel

Comuna Galații Bistriței,
Prin primar Vermeșan Vasile Mihai

Comuna Ilva Mică,
Prin primar Aurel Horea

Comuna Ilva Mare,
Prin primar Cicșa Stelian Octavian

Comuna Josenii Bârgăului,
Prin primar Nicolae Vrîncean

Comuna Livezile,
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Prin primar Traian Simionca

Comuna Lechința,
Prin primar Romeo-Daniel Florian
Comuna Leșu,
Prin primar Avram Sorin

Comuna Lunca Ilvei,
Prin delegat Titu Someșan

Comuna Maieru,
Prin primar Vasile Borș

Comuna Măgura Ilvei,
Prin primar Valer Avram

Comuna Mărișelu,
Prin primar Horea Călin Petruț

Comuna Matei,
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Prin primar Vasile Encian

Comuna Miceștii de Câmpie,
Prin primar Ioan Becan

Comuna Milaș,
Prin primar Iosif Gabor

Comuna Monor,
Prin primar Ioan Cira

Comuna Negrilești,
Prin primar Dumitru Costin

Comuna Nimigea,
Prin primar Mircea-Gavrilă Runcan

Comuna Nușeni,
Prin primar Ioan Mureșan
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Comuna Parva,
Prin împuternicit Toader Căluș

Comuna Petru Rareș,
Prin primar Ionel Ropan

Comuna Poiana Ilvei,
Prin primar Ioan Scridonesi

Comuna Prundu Bârgăului,
Prin primar Doru-Toader Crișan

Comuna Rebra,
Prin primar Ștefan Danci

Comuna Rebrișoara,
Prin primar Clapău Viorel
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Comuna Rodna,
Prin primar Valentin-Iosif Grapini

Comuna Romuli,
Prin primar Ioan Monița

Comuna Runcu Salvei,
Prin primar Anchidim Pavelea

Comuna Sînmihaiu de Cîmpie,
Prin primar Ioan Mate

Comuna Silivașu de Cîmpie,
Prin primar Ioan-Tiberiu Cămărășan

Comuna Spermezeu,
Prin primar Sorin Hognogi

Comuna Salva,
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Prin primar Gheorghe Onul

Comuna Șanț,
Prin primar Marian Viorel Forogău

Comuna Șieu,
Prin primar Ioan Cifor-Tiniș

Comuna Șieuț,
Prin primar Mihai Gheorghe Ivan

Comuna Șieu-Odorhei,
Prin primar Sorin-Ioan Sfintean

Comuna Șieu-Măgheruș,
Prin primar Sorin Aurel Mititean

Comuna Șintereag,
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Prin primar Ioan Bob

Comuna Teaca,
Prin primar Damian-Iustian Muntean

Comuna Târlișua,
Prin primar Vlăduț Axente Purja

Comuna Telciu,
Prin primar Sever Mureșan

Comuna Tiha Bârgăului,
Prin primar Vasile Șut

Comuna Uriu,
Prin primar Radu Gheorghe Spermezan

Comuna Urmeniș,
Prin primar Dumitru Tomșa
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Comuna Zagra,
Prin primar Nicolae Eugen Bușcoi
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