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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Actului constitutiv actualizat şi a Statutului actualizat ale 

Asociaţiei  Intercomunitare Zona Nord – Vest  

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 28 iulie 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat şi a 

Statutului actualizat ale Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord - Vest, nr.35/26 iulie 

2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, ca urmare a aderării la asociaţie a 

unităţilor administrativ teritoriale: comuna Abram, comuna Brusturi şi comuna Derna, 

precum şi a rezultatelor alegerilor autorităţilor publice locale din 27 septembrie 2020 şi 

Avizul nr. 6/2021 al Comisiei Juridice, pentru administraţie publică locală, protecţie 

socială, sănătate şi familie a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 4442 din 26 iulie 2021 şi 

Raportul de specialitate al Secretarului general al UAT Oraşul Valea lui Mihai, nr.4449 

din 26 iulie 2021, 

- prevederile art. 89-91 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În baza art. 129 alin. (1) lit. e şi alin. (9) lit. c, art.139 alin. (3) lit. d şi lit. f, 

precum şi al art. 196, alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă aderarea la Asociaţia Intercomunitară Zona Nord - Vest a 

următoarelor unități administrativ-teritoriale: Comuna Abram, Comuna Brusturi și 

Comuna Derna. 

Art.2: Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei Intercomunitare Zona 

Nord - Vest, versiunea consolidată, prevăzute în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3: Reprezentantul Oraşului Valea lui Mihai în Adunarea Generală a 

Asociaţiei este domnul Nyakó Iozsef – primar al Oraşului Valea lui Mihai. 

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, care va semna Actul constitutiv actualizat şi Statutul actualizat 

ale Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord - Vest. 

Art.5: Prezenta de hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 

 Asociaţia Intercomunitară Zona Nord – Vest 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.valealuimihai.ro, 

 la dosar. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate:                                     
                 Czeglédi Iulia                                      SECRETARUL GENERAL  

                                AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 
                                                                                            Todor Maria                                              

 

Nr.54 din 28 iulie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 15 

Hotărârea a fost adoptată cu: 15 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ  

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.54/28 iulie 2021 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[] simplă;   [X] absolută;   [  ] calificată; 
28/07/2021  

2.  Comunicarea către primar 09/08/2021  

3. Comunicarea către Prefectul Judeţului Bihor 09/08/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 16/08/2021  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
-  

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice, 

după caz 
16/08/2021  
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                                                                                                                Anexa nr.1 
                                                                                                la Hotărârea nr.54/28 iulie 2021 

 

ACT CONSTITUTIV 

ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ 

ZONA NORD - VEST.. 

versiunea consolidată – iulie 2021 
 

 

Datele de identificare ale asociaţilor fondatori 

 

 

 

Voinţa de asociere şi scopul asociaţiei 

 

 

 

Denumirea, sediul şi durata asociaţiei 

 

 

 

Patrimoniul iniţial al asociaţiei 

 

 

 

Componenţa nominală a celor dintâi organe ale asociaţiei 

 

 

 

Împuternicire  

 

 

 

Dispoziţii finale  
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Art. 1. ASOCIAŢII: 
1. Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, str. Calea 

Republicii, nr. 1, judeţul Bihor, cod poştal 415300, cod fiscal 4348947, reprezentat de dl. 

Marcel-Emil Sas-Adăscăliții, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. __ din ___________; 

2. Oraşul Săcueni, cu sediul în Oraşul Săcueni, str. Libertăţii, nr. 1, judeţul 

Bihor, cod poştal 417435, cod fiscal 4593474 reprezentat de dl. Béres Csaba, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului 

Săcueni nr. __ din _____________; 

3. Oraşul Valea lui Mihai, cu sediul în Oraşul Valea lui Mihai, Calea 

Revoluţiei nr.2, judeţul Bihor, cod poştal 415700, cod fiscal 4650570, reprezentat de dl. 

Nyakó Iozsef, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr. 54 din 28 iulie 2021; 

4. Comuna Abram, cu sediul în Abram, nr. 35, judeţul Bihor, cod poştal 

417005, cod fiscal 4935178, reprezentată de dl. Nuțaș Gabriel-Octavian, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Abram nr. __ din ___________; 

5. Comuna Abrămuţ, cu sediul în Abrămuţ, nr. 57, judeţul Bihor, cod poştal 

417015, cod fiscal 5431691, reprezentată de dl. Barcui Barna, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Abrămuţ nr. __ 

din _______; 

6. Comuna Biharia, cu sediul în Biharia str. Cetăţii, nr. 12, judeţul Bihor, cod 

poştal 417050, cod fiscal 4820305, reprezentată de dl. Szilágyi Zoltán, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Biharia nr. __ din _____________; 

7. Comuna Borş, cu sediul în Borş, nr. 200, judeţul Bihor, cod poştal 417075, 

cod fiscal 4390526, reprezentată de dl. Bátori Géza, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Borş nr. __ din 

____________; 

8. Comuna Brusturi, cu sediul în Brusturi, nr. 200, judeţul Bihor, cod poştal 

417090, cod fiscal 4906059, reprezentată de dna. Bârlău Livia-Daniela, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Brusturi nr. __ din ___________; 

9. Comuna Buduslău, cu sediul în Buduslău, str. Principala nr. 82, judeţul 

Bihor, cod poştal 417105, cod fiscal 5431713, reprezentată de dl. Kócza István, în calitate 
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de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Buduslău nr. __ din _________; 

10. Comuna Cetariu, cu sediul în Cetariu, nr. 48, judeţul Bihor, cod poştal 

417165, cod fiscal 4390518, reprezentată de dl. Biro Ferenc-Sandor, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cetariu nr. 

__ din ____________; 

11. Comuna Cherechiu, cu sediul în Comuna Cherechiu, sat Cherechiu, nr. 78, 

judeţul Bihor, cod poştal 417175, cod fiscal 5722747 reprezentată de dl. Niri Alexandru, 

în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Cherechiu nr. __ din ___________; 

12. Comuna Chişlaz, cu sediul în Chişlaz, nr. 250, judeţul Bihor, cod poştal 

417180, cod fiscal 5398331, reprezentată de dl. Bezi George Dorin, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chişlaz nr. 

__ din ___________; 

13. Comuna Curtuişeni, cu sediul în Curtuişeni, nr. 13, judeţul Bihor, cod 

poştal 417225, cod fiscal 4856066, reprezentată de dl. Nagy István, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Curtuişeni 

nr. __ din _____________; 

14. Comuna Derna, cu sediul în Derna, nr. 216, judeţul Bihor, cod poştal 

417230, cod fiscal 5316498, reprezentată de dl. Segheciu Iarko-Daniel, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Derna nr. __ din ___________; 

15. Comuna Diosig, cu sediul în Diosig, str. Livezilor, nr. 32, judeţul Bihor, 

cod poştal 417235, cod fiscal 4820283, reprezentată de dl. Mados Attila-Ferencz, în 

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Diosig nr. __ din ___________; 

16. Comuna Lugaşu de Jos, cu sediul în Lugaşu de Jos, nr. 177, judeţul Bihor, 

cod poştal 417315, cod fiscal 4411300, reprezentată de dl. Sorbán Levente, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Lugaşu de Jos nr. __ din _____________; 

17. Comuna Roşiori, cu sediul în Roşiori, nr. 217, judeţul Bihor, cod poştal 

417238, cod fiscal 15579483, reprezentată de dl. Kelemen Zoltán, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roşiori nr. 

__ din _____________; 

18. Comuna Sălacea, cu sediul în Sălacea, nr. 47, judeţul Bihor, cod poştal 

417445, cod fiscal 4784300, reprezentată de dl. Horváth Béla, în calitate de primar, legal 
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împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălacea nr. __ din 

______________; 

19. Comuna Sălard, cu sediul în Sălard, nr. 724, judeţul Bihor, cod poştal 

417450, cod fiscal 4641318, reprezentată de dl. Nagy Miklós, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălard nr. __ din 

______________; 

20. Comuna Sâniob, cu sediul în Sâniob, nr. 199, judeţul Bihor, cod poştal 

417192, cod fiscal 4820291, reprezentată de dl. Zatykó Jácint, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sâniob nr. __ din 

______________; 

21. Comuna Şimian, cu sediul în Şimian, nr. 55, judeţul Bihor, cod poştal 

417545, cod fiscal 4948305, reprezentată de dl. Balazsi Iosif, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şimian nr. __ din 

____________; 

22. Comuna Tarcea, cu sediul în Tarcea, nr. 238, judeţul Bihor, cod poştal 

417570, cod fiscal 5199045, reprezentată de dl. Vajna Anton Árpád, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tarcea nr. __ 

din ____________; 

23. Comuna Tămăşeu, cu sediul în Tămăşeu, nr. 149, judeţul Bihor, cod poştal 

417056, cod fiscal 15297903, reprezentată de dl. Matyi Miklós, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tămăşeu nr. __ 

din _____________; 

24. Comuna Tăuteu, cu sediul în Tăuteu, nr. 238, judeţul Bihor, cod poştal 

417580, cod fiscal 4784237, reprezentată de dl. Vincze Nándor Ştefan, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Tăuteu nr. __ din __________; 

25. Comuna Viişoara, cu sediul în Viişoara, nr. 227, judeţul Bihor, cod poştal 

417625, cod fiscal 4784229, reprezentată de dl. Beke Vasile, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Viişoara nr. __ din 

___________; 

denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, 

s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice de alimentare cu apă şi de canalizare „ASOCIAŢIA 

INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD-VEST", denumită în continuare Asociaţia, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, a 
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serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Denumirea 

Denumirea Asociaţiei este "Asociaţia Intercomunitară Zona Nord-Vest". 

Art. 3. Sediul 

Sediul Asociaţiei este în România, judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea 

Revoluției, nr. 2. 

Art. 4. Durata 
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii 

sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Oradea. 

Art. 5. Voinţa de asociere/scopul Asociaţiei 
(1) Prin aprobarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a 

se asocia în cadrul Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord - Vest, constituită în scopul 

înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în 

comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte 

de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii. 

(2) Gestiunea serviciului se va realiza în baza unui contract de delegare a 

gestiunii atribuit direct, conform prevederilor art. 28 alin. 2
1
) din Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22, alin. 2) din Legea nr. 

241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, 

astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de 

unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. 

Art. 6. Patrimoniul asociaţiei  
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 805 lei, constituit din contribuţia în 

numerar a asociaţilor. 

(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

a. cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii sau subvenții de la bugetul de stat sau 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 

b. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

c. finanțările nerambursabile din fondurile europene, obținute în condițiile legii; 
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d. donaţii, sponsorizări sau legate; 

e. orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. 

Art. 7. Organele asociației 
Organele asociaţiei sunt următoarele:  

a. Adunare Generală a Asociaţiei;  

b. Consiliul Director;   

c. Comisia de Cenzori. 

Art. 8. Adunarea Generală a Asociației 
(1) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației sunt reprezentate 

de drept în adunarea generală a asociaţiei de către primari. Primarii pot delega calitatea lor 

de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, 

administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al 

primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.  

(2) Unitățile administrativ-teritoriale membre sunt reprezentate în Adunarea 

Generală a Asociației, de următoarele persoane : 

 - dl. Marcel-Emil Sas-Adăscăliții, primarul Municipiului Marghita, 

 - dl. Béres Csaba, primarul Oraşului Săcueni, 

 - dl. Nyakó Iozsef, primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 - dl. Nuțaș Gabriel-Octavian, primarul Comunei Abram, 

 - dl. Barcui Barna, primarul Comunei Abrămuţ,  

 - dl. Szilágyi Zoltán, primarul Comunei Biharia,  

 - dna. Bârlău Livia-Daniela, primarul Comunei Brusturi, 

 - dl. Bátori Géza, primarul Comunei Borş,  

 - dl. Kócza István, primarul Comunei Buduslău, 

 - dl. Bíró Ferenc-Sandor, primarul Comunei Cetariu,  

 - dl. Niri Alexandru, primarul Comunei Cherechiu,  

 - dl. Bezi George Dorin, primarul Comunei Chişlaz,  

 - dl. Nagy István, primarul Comunei Curtuişeni,  

 - dl. Segheciu Iarko-Daniel, primarul Comunei Derna, 

 - dl. Mados Attila-Ferencz, primarul Comunei Diosig,  

 - dl. Sorbán Levente, primarul Comunei Lugasu de Jos,  

 - dl. Kelemen Zoltán, primarul Comunei Roşiori,  

 - dl. Horváth Bela, primarul Comunei Sălacea,  

 - dl. Nagy Miklós primarul Comunei Sălard,  

 - dl. Zatykó Jácint, primarul Comunei Sâniob, 
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 - dl. Balazsi Iosif, primarul Comunei Şimian,  

 - dl. Vajna Anton Árpád, primarul Comunei Tarcea,  

 - dl. Matyi Miklós, primarul Comunei Tămăşeu,  

 - dl. Vincze Nándor Ştefan, primarul Comunei Tăuteu,  

 - dl. Beke Vasile, primarul Comunei Viişoara. 

Art. 9. Consiliul Director 
(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere a asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a 

asociaţiei. 

(2) Consiliul Director este alcătuit din următoarele persoane, desemnate pentru 

un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit: 

______________________, președintele asociației 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

Art. 10. Preşedintele Asociaţiei 

(1) Adunarea Generală a Asociației alege dintre membrii săi preşedintele 

asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. Președintele Asociației este domnul _________, 

domiciliat în _____________, str. _____________, nr. __, județul Bihor, CNP ________. 

Art. 11. Comisia de Cenzori 
(1) Comisia de cenzori, este organul de control a asociației de dezvoltare 

intercomunitară. 

(2) Comisia de cenzori este alcătuită din următoarele persoane, desemnate 

pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit: 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

Art. 12. Împuternicire 

(1) Pentru desfăşurarea procedurilor în faţa instanţei judecătoreşti competente 

se împuterniceşte dl. Balogh Ferencz, cetăţean român, domiciliat în Biharia, str. Arany 
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Janos, nr. 61, titular C.I., seria ZH nr. 139076, eliberată de SPCJEP Bihor, la data de 

03.08.2017. 

Prezentul act constitutiv a fost aprobat prin hotărârile consiliilor locale ale 

unităților administrativ-teritoriale asociate. 

 

 

    SEMNĂTURILE ASOCIAŢILOR: 
 

    Municipiul Marghita, 

    Prin primar, Marcel-Emil Sas-Adăscăliții 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Oraşul Săcueni, 

    Prin primar, Béres Csaba 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Oraşul Valea lui Mihai, 

    Prin primar, Nyakó Iozsef  

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Abram, 

    Prin primar, Nuțaș Gabriel-Octavian 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Abrămuţ, 

    Prin primar, Barcui Barna 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Biharia, 

    Prin primar, Szilágyi Zoltán 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Brusturi, 

    Prin primar, Bârlău Livia-Daniela 

    [semnătura şi ştampila] 
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    Comuna Borş, 

    Prin primar, Bátori Géza 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Buduslău, 

    Prin primar, Kócza István 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Cetariu, 

    Prin primar, Bíró Ferenc-Sandor 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Cherechiu, 

    Prin primar, Niri Alexandru 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Chişlaz, 

    Prin primar, Bezi George Dorin 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Curtuişeni, 

    Prin primar, Nagy István  

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Derna, 

    Prin primar, Segheciu Iarko-Daniel 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Diosig, 

    Prin primar, Mados Attila-Ferencz 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Lugaşu de Jos, 

    Prin primar, Sorbán Levente 

    [semnătura şi ştampila] 
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    Comuna Roşiori, 

    Prin primar, Kelemen Zoltán 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Sălacea, 

    Prin primar, Horváth Béla 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Sălard, 

    Prin primar, Nagy Miklós 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Sâniob, 

    Prin primar, Zatykó Jácint 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Şimian, 

    Prin primar, Balazsi Iosif 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Tarcea, 

    Prin primar, Vajna Anton Árpád 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Tămăşeu, 

    Prin primar, Matyi Miklós 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Tăuteu 

    Prin primar, Vincze Nándor Ştefan 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Viişoara, 

    Prin primar, Beke Vasile 

    [semnătura şi ştampila] 
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                                                                                                                 Anexa nr.2 
                                                                                                   la Hotărârea nr.54/28 iulie 2021 

 

 

STATUT 

ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ  

ZONA NORD - VEST 

versiunea consolidată – iulie 2021 
 

 

 

Datele de identificare, voinţa de asociere, scopul şi obiectivele asociaţiei 

 

 

 

Denumirea, forma juridică, sediul, durata şi patrimoniul 

 

 

 

Principiile asociaţiei, funcţionarea, domeniile de colaborare şi competenţele 

  

 

 

Calitatea, drepturile şi obligaţiile membrilor 

 

 

 

Veniturile asociaţiei 

 

 

 

Organele de conducere, administrare şi control 

 

 

 

Modificarea actului constitutiv şi statutului asociaţiei  
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Dizolvarea asociaţiei 

 

 

 

Lichidarea asociaţiei 

 

 

 

Dispoziţii finale  

 

 

 

ASOCIAŢII: 
 

1. Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, str. Calea 

Republicii, nr. 1, judeţul Bihor, cod poştal 415300, cod fiscal 4348947, reprezentat de dl. 

Marcel-Emil Sas-Adăscăliții, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. __ din ____________; 

2. Oraşul Săcueni, cu sediul în Oraşul Săcueni, str. Libertăţii, nr. 1, judeţul 

Bihor, cod poştal 417435, cod fiscal 4593474 reprezentat de dl. Béres Csaba, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului 

Săcueni nr. __ din _____________; 

3. Oraşul Valea lui Mihai, cu sediul în Oraşul Valea lui Mihai, Calea 

Revoluţiei nr.2, judeţul Bihor, cod poştal 415700, cod fiscal 4650570, reprezentat de dl. 

Nyakó Iozsef, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr. 54 din 28 iulie 2021; 

4. Comuna Abram, cu sediul în Abram, nr. 35, judeţul Bihor, cod poştal 

417005, cod fiscal 4935178, reprezentată de dl. Nuțaș Gabriel-Octavian, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Abram nr. __ din ___________; 

5. Comuna Abrămuţ, cu sediul în Abrămuţ, nr. 57, judeţul Bihor, cod poştal 

417015, cod fiscal 5431691, reprezentată de dl. Barcui Barna, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Abrămuţ nr. __ 

din ___________; 

6. Comuna Biharia, cu sediul în Biharia str. Cetăţii, nr. 12, judeţul Bihor, cod 

poştal 417050, cod fiscal 4820305, reprezentată de dl. Szilágyi Zoltán, în calitate de 
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primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Biharia nr. __ din _____________; 

7. Comuna Borş, cu sediul în Borş, nr. 200, judeţul Bihor, cod poştal 417075, 

cod fiscal 4390526, reprezentată de dl. Bátori Géza, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Borş nr. __ din 

____________; 

8. Comuna Brusturi, cu sediul în Brusturi, nr. 200, judeţul Bihor, cod poştal 

417090, cod fiscal 4906059, reprezentată de dna. Bârlău Livia-Daniela, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Brusturi nr. __ din ___________; 

9. Comuna Buduslău, cu sediul în Buduslău, str. Principala nr. 82, judeţul 

Bihor, cod poştal 417105, cod fiscal 5431713, reprezentată de dl. Kócza István, în calitate 

de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Buduslău nr. __ din _________; 

10. Comuna Cetariu, cu sediul în Cetariu, nr. 48, judeţul Bihor, cod poştal 

417165, cod fiscal 4390518, reprezentată de dl. Biro Ferenc-Sandor, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cetariu nr. 

__ din ____________; 

11. Comuna Cherechiu, cu sediul în Comuna Cherechiu, sat Cherechiu, nr. 78, 

judeţul Bihor, cod poştal 417175, cod fiscal 5722747 reprezentată de dl. Niri Alexandru, 

în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Cherechiu nr. __ din ___________; 

12. Comuna Chişlaz, cu sediul în Chişlaz, nr. 250, judeţul Bihor, cod poştal 

417180, cod fiscal 5398331, reprezentată de dl. Bezi George Dorin, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chişlaz nr. 

__ din ___________; 

13. Comuna Curtuişeni, cu sediul în Curtuişeni, nr. 13, judeţul Bihor, cod 

poştal 417225, cod fiscal 4856066, reprezentată de dl. Nagy István, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Curtuişeni 

nr. __ din _____________; 

14. Comuna Derna, cu sediul în Derna, nr. 216, judeţul Bihor, cod poştal 

417230, cod fiscal 5316498, reprezentată de dl. Segheciu Iarko-Daniel, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Derna nr. __ din ___________; 

15. Comuna Diosig, cu sediul în Diosig, str. Livezilor, nr. 32, judeţul Bihor, 

cod poştal 417235, cod fiscal 4820283, reprezentată de dl. Mados Attila-Ferencz, în 
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calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Diosig nr. __ din ___________; 

16. Comuna Lugaşu de Jos, cu sediul în Lugaşu de Jos, nr. 177, judeţul Bihor, 

cod poştal 417315, cod fiscal 4411300, reprezentată de dl. Sorbán Levente, în calitate de 

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Lugaşu de Jos nr. __ din _____________; 

17. Comuna Roşiori, cu sediul în Roşiori, nr. 217, judeţul Bihor, cod poştal 

417238, cod fiscal 15579483, reprezentată de dl. Kelemen Zoltán, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roşiori nr. 

__ din _____________; 

18. Comuna Sălacea, cu sediul în Sălacea, nr. 47, judeţul Bihor, cod poştal 

417445, cod fiscal 4784300, reprezentată de dl. Horváth Béla, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălacea nr. __ din 

______________; 

19. Comuna Sălard, cu sediul în Sălard, nr. 724, judeţul Bihor, cod poştal 

417450, cod fiscal 4641318, reprezentată de dl. Nagy Miklós, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălard nr. __ din 

______________; 

20. Comuna Sâniob, cu sediul în Sâniob, nr. 199, judeţul Bihor, cod poştal 

417192, cod fiscal 4820291, reprezentată de dl. Zatykó Jácint, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sâniob nr. __ din 

______________; 

21. Comuna Şimian, cu sediul în Şimian, nr. 55, judeţul Bihor, cod poştal 

417545, cod fiscal 4948305, reprezentată de dl. Balazsi Iosif, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şimian nr. __ din 

____________; 

22. Comuna Tarcea, cu sediul în Tarcea, nr. 238, judeţul Bihor, cod poştal 

417570, cod fiscal 5199045, reprezentată de dl. Vajna Anton Árpád, în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tarcea nr. __ 

din ____________; 

23. Comuna Tămăşeu, cu sediul în Tămăşeu, nr. 149, judeţul Bihor, cod poştal 

417056, cod fiscal 15297903, reprezentată de dl. Matyi Miklós, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tămăşeu nr. __ 

din _____________; 

24. Comuna Tăuteu, cu sediul în Tăuteu, nr. 238, judeţul Bihor, cod poştal 

417580, cod fiscal 4784237, reprezentată de dl. Vincze Nándor Ştefan, în calitate de 
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primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Tăuteu nr. __ din __________; 

25. Comuna Viişoara, cu sediul în Viişoara, nr. 227, judeţul Bihor, cod poştal 

417625, cod fiscal 4784229, reprezentată de dl. Beke Vasile, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Viişoara nr. __ din 

___________; 

denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, 

ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare „ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD-VEST", denumită în 

continuare Asociaţia, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în 

scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut. 

CAPITOLUL 1: Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei 

Art.1: Denumirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară este „ASOCIAŢIA 

INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD-VEST". Asociaţia va avea ştampilă şi însemne 

proprii. 

Art.2: (1) Sediul Asociaţiei este în România, judeţul Bihor, Oraşul Valea lui 

Mihai, Calea Revoluției, nr. 2. 

(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat, cu respectarea prevederilor legale și ale 

prezentului statut. 

Art.3: Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data 

înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

CAPITOLUL 2: Scopul şi obiectivele Asociaţiei 

Art.4: (1) Asociaţia se constituie în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre 

(denumit în continuare, serviciul), precum şi în scopul realizării în comun a unor proiecte 

de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. 
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(2) 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 care să respecte limitele 

de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea 

standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi pentru creşterea capacităţii de 

atragere a fondurilor europene necesare finanţării investiţiilor în infrastructura tehnico-

edilitară aferentă Serviciului. 

(3) Gestiunea serviciului se va realiza în baza unui contract de delegare a 

gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 28 alin. 2
1
) din Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22, alin. 2) din Legea nr. 

241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, 

astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de 

unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. 

Art.5: (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 

a) încheierea contractului de delegare cu operatorul, în numele şi pe seama 

asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar; 

b) exercitarea drepturilor specifice de control şi informare privind operatorul, 

conform prezentului statut şi a actului constitutiv al operatorului; 

c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru 

autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de 

gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes 

intercomunitar; 

d) aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului; 

e) monitorizarea derulării proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-

edilitară aferentă Serviciului; 

f) monitorizarea executării contractului de delegare şi informarea asociaţilor; 

g) identificarea şi propunerea de acţiuni pentru realizarea obiectivelor asociaţiei 

în legătură cu Serviciul; 

h) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, 

sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării 

de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească 

limitele de suportabilitate ale populaţiei; 

i) aplicarea principiului solidarităţii; 

j) implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte"; 

k) creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 
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l) menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi 

lucrărilor legate de Serviciu; 

m) acordarea de sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor 

financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin aprobarea prezentului statut, 

unitățile administrativ-teritoriale membre, mandatează Asociaţia, conform art. 10 alin. 4) 

şi 5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să 

exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea Serviciului transferat în 

responsabilitatea asociaţiei, inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de utilităţi 

publice aferente Serviciului transferat, precum şi următoarele drepturi şi obligaţii legate 

de Serviciul : 

a) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi 

aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu 

cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

b) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol; 

c) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; 

d) asigurarea gestionării Serviciului, astfel încât să fie respectate obligaţiile 

specifice de serviciu public; 

e) elaborarea şi aprobarea strategiei proprii în vederea îmbunătăţirii şi 

dezvoltării Serviciului, utilizând principiul planificării strategice multianuale; 

f) promovarea dezvoltării şi/sau reabilitării infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente sectorului Serviciului şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi 

serviciile poluante; 

g) consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi 

strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului; 

h) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării Serviciului şi asupra 

politicilor de dezvoltare a acestora; 

i) medierea şi soluţionarea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cererea 

uneia dintre părţi; 

j) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor stabilite în 

sarcina operatorului, inclusiv a celor asumate de operator prin contractul de delegare a 

gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, 

ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea 

contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 

21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de 

utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale, aferente serviciului, realizarea investiţiilor prevăzute în 
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contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecţiei 

mediului şi a domeniului public, asigurare a protecţiei utilizatorilor;  

k) stabilirea cerinţelor şi criteriilor de participare şi selecţie a operatorilor la 

procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

l) solicitarea informaţiilor cu privire la nivelul şi calitatea serviciului 

furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor 

din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate 

pentru realizarea serviciului; 

m) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor 

apărute în relaţia cu utilizatorii serviciului; 

n) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea 

Serviciului şi luarea măsurilor necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii 

de performanţă şi continuitatea serviciului pentru care s-a obligat; 

o) sancţionarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul 

indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea 

serviciului; 

p) rezilierea contractului de delegare a gestiunii în condiţiile şi situaţiile 

prevăzute de clauzele contractuale.  

q) rezilierea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului şi 

organizarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată şi 

dovedeşte nerespectarea repetată de către operator a obligaţiilor contractuale şi dacă 

operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să 

asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi; 

r) asigurarea unui tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de 

proprietate, de ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat; 

s) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial; 

t) respectarea angajamentelor asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în 

administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de 

delegare a gestiunii serviciului; 

u) asigurarea resurselor necesare finanţării infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente serviciului, corespunzător clauzelor contractuale;  

v) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor 

economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public; 

w) alegerea modalității de gestiune a serviciului, în baza unui studiu de 

oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai 

bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice; 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

VALEA LUI MIHAI 

 

  

21 
415700Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2, CIF: 4650570 

 Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro, 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

z) elaborarea și aprobarea regulamentului serviciului precum şi a caietului de 

sarcini. 

(3) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin aprobarea prezentului statut, 

autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, 

acordă mandat special Asociației, pentru exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor 

prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d
1
), d

2
), i), j), k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 

alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociația, are calitatea de autoritate 

publică tutelară a operatorului și va exercita, în numele unităților administrativ-teritoriale 

membre, calitatea de acționar, iar asociații, prin aprobarea prezentului statut, acordă 

Asociaţiei, următoarele drepturi speciale, care îi conferă control direct şi influenţă 

dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului : 

a) dreptul de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a 

Acționarilor operatorului numește membrii Consiliului de Administraţie, precum şi 

dreptul de a propune revocarea membrilor Consiliului de Administraţie; 

b) dreptul de a propune numirea şi revocarea Directorului General al operatorului; 

c) dreptul de a propune introducerea acţiunilor în justiţie împotriva membrilor Consiliului 

de Administraţie pentru prejudiciile aduse operatorului; 

d) dreptul de fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare Acţionar, despre activitatea 

operatorului. 

 CAPITOLUL 3: Patrimoniul Asociaţiei 

Art.6: (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, 

necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor 

proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul 

public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către asociaţi. 

(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 805 lei, constituit din contribuţia în 

numerar a asociaţilor. 

Art.7: Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, precum și cotizaţiile 

asociaţilor; 

b) contribuțiile sau subvențiile acordate din bugetul de stat şi din bugetele locale 

ale asociaților; 

c) finanțările nerambursabile din fondurile europene, obținute în condițiile legii; 

d) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

e) donaţii, sponsorizări sau legate; 
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f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut. 

Art.8: Asociaţia nu are calitatea de operator. 

Art.9: Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile 

financiare se întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

CAPITOLUL 4: Asociaţii 

Art.10: Asociaţii au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin 

reprezentanţii lor în aceste organe; 

b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei, conform 

prevederilor prezentului statut; 

c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea 

Asociaţiei. 

Art. 11: Asociaţii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale 

Asociaţiei; 

b) să plătească cotizaţia anuală; 

c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie; 

d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a 

Asociaţiei. 

Art.12: (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din Asociaţie, 

conform prevederilor prezentului articol. 

(2) Unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, care au delegat 

împreună gestiunea Serviciului către acelaşi operator regional, se pot retrage din asociaţie, 

înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, numai cu acordul 

majorităţii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor finanţatoare, 

în situaţia în care beneficiază de proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, şi 

numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii 

serviciilor sau, după caz, în prezentul statut.  

(3) Orice asociat care se retrage din Asociaţie este obligat să plătească: 

a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor 

contractate pentru finanţarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent 

dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, 

de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, la care se adaugă 

cheltuielile aferente acestor împrumuturi; 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

VALEA LUI MIHAI 

 

  

23 
415700Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2, CIF: 4650570 

 Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro, 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

b) sumele corespunzătoare investiţiilor de care a beneficiat în perioada în care a 

fost membru al Asociaţiei, altele decât cele prevăzute la lit. a); 

c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare. 

Art.13: Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul majorității asociaţilor, 

exprimat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora. Orice unitate 

administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile 

prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin contractul de delegare 

a gestiunii, care va fi semnat de Asociaţie, în numele şi pe seama unităţii administrativ-

teritoriale respective. 

CAPITOLUL 5: Organele Asociaţiei 

Adunarea Generală a Asociaţiei 
Art.14: (1) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației sunt 

reprezentate de drept în adunarea generală a asociaţiei de către primari. Primarii pot 

delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările 

generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din 

aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.  

(2) Unitățile administrativ-teritoriale membre sunt reprezentate în Adunarea 

Generală a Asociației, de următoarele persoane : 

 - dl. Marcel-Emil Sas-Adăscăliții, primarul Municipiului Marghita, 

 - dl. Béres Csaba, primarul Oraşului Săcueni, 

 - dl. Nyakó Iozsef, primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 - dl. Nuțaș Gabriel-Octavian, primarul Comunei Abram, 

 - dl. Barcui Barna, primarul Comunei Abrămuţ,  

 - dl. Szilágyi Zoltán, primarul Comunei Biharia,  

 - dna. Bârlău Livia-Daniela, primarul Comunei Brusturi, 

 - dl. Bátori Géza, primarul Comunei Borş,  

 - dl. Kócza István, primarul Comunei Buduslău, 

 - dl. Bíró Ferenc-Sandor, primarul Comunei Cetariu,  

 - dl. Niri Alexandru, primarul Comunei Cherechiu,  

 - dl. Bezi George Dorin, primarul Comunei Chişlaz,  

 - dl. Nagy István, primarul Comunei Curtuişeni,  

 - dl. Segheciu Iarko-Daniel, primarul Comunei Derna, 

 - dl. Mados Attila-Ferencz, primarul Comunei Diosig,  

 - dl. Sorbán Levente, primarul Comunei Lugasu de Jos,  

 - dl. Kelemen Zoltán, primarul Comunei Roşiori,  
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 - dl. Horváth Bela, primarul Comunei Sălacea,  

 - dl. Nagy Miklós primarul Comunei Sălard,  

 - dl. Zatykó Jácint, primarul Comunei Sâniob, 

 - dl. Balazsi Iosif, primarul Comunei Şimian,  

 - dl. Vajna Anton Árpád, primarul Comunei Tarcea,  

 - dl. Matyi Miklós, primarul Comunei Tămăşeu,  

 - dl. Vincze Nándor Ştefan, primarul Comunei Tăuteu,  

 - dl. Beke Vasile, primarul Comunei Viişoara. 

Art.15: (1) Adunarea Generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin 

conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile speciale prevăzute în 

prezentul statut, în exercitarea competenţelor privind Serviciul delegat conform 

mandatului încredinţat de către asociaţi, precum şi drepturile speciale de control asupra 

operatorului prevăzute în prezentul statut. 

(2) Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei sunt următoarele : 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;  

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

c) alegerea și revocarea președintelui asociației; 

d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;  

e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori;  

f) înfiinţarea de filiale;     

g) modificarea actului constitutiv şi a statutului;  

h) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, precum şi a retragerii şi 

excluderii unor membri din Asociaţie; 

i) aprobarea cotizaţiei anuale; 

j) exercitarea mandatului acordat de asociați, în temeiul art. 5 alin. 2) din 

prezentul statut, precum și exercitarea mandatului special acordat de asociați, în temeiul 

art. 5 alin. 3) din prezentul statut; 

k) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare;  

m) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în prezentul statut. 

Art.16: (1) Adunarea Generală a Asociaţiei se întrunește, ori de câte ori este 

necesar, la convocarea preşedintelui asociaţiei sau a consiliului director. 

(2) Convocarea va fi transmisă fie prin telefon, fie prin scrisoare sau e-mail cu 

cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale 

şedinţei. 
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(3) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele 

Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală, dintre 

membrii săi.  

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Adunarea Generală a Asociației adoptă 

hotărâri, cu majoritatea absolută a membrilor. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei, 

sunt semnate de membrii prezenți care au votat pentru adoptarea hotărârii. 

(5) Adunarea Generală a Asociaţiei, la care participă reprezentanţii tuturor 

asociaţilor, poate adopta orice hotărâre care ţine de competenţa sa, fără respectarea 

formalităţilor cerute pentru convocare. 

Art.17: (1)Fiecare asociat prin reprezentantul său are un vot egal în Adunarea 

Generală a Asociaţiei. 

(2) Şedinţele Adunării Generale a Asociației se desfăşoară legal în prezenţa 

majorităţii membrilor. Se consideră prezenţi la şedinţă şi membrii care participă prin 

utilizarea oricăror mijloace electronice. 

(3) Dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei priveşte în mod direct 

bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi 

votul favorabil al reprezentantului acestuia. 

(4) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la 

şedinţa unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt 

reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, în condiţiile 

legii. 

Art.18: (1) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Asociaţiei, se aduc la 

cunoştinţa publică, prin publicarea pe propria pagină de internet. 

(2) Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub 

incidenţa prevederilor legii contenciosului administrativ.  

Consiliul Director 

Art.19: (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere a asociaţiei 

de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a 

asociaţiei. 

(2) Consiliul Director este alcătuit din următoarele persoane, desemnate pentru 

un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit: 

 

______________________, președintele asociației 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 
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______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

Art.20: (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor 

adunării generale şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut, precum şi 

competențele delegate de adunarea generală. 

(2) Consiliul Director exercită, în principal, următoarele atribuţii : 

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de 

venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei; 

b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în 

proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale; 

c) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la 

bugetul asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care 

nu şi-au achitat cotizaţia datorată; 

d) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării 

strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor 

de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu 

consultarea operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le 

supune spre aprobare adunării generale a Asociaţiei; 

e) asigură consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi 

strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului; 

f) solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat 

şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea 

publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului; 

g) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi 

responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare; 

h) asigură medierea conflictelor dintre asociați şi operator, la cererea uneia 

dintre părţi; 

i) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în 

relaţia cu utilizatorii; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul statut, sau 

stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei. 

(3) În calitate de autoritate publică tutelară a operatorului, Asociația, prin 

Consiliul Director, exercită competențele prevăzute de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și drepturile speciale conferite de asociați, 

în temeiul art. 5 alin. 4) din prezentul statut. 
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Art.21: (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate 

constitui un aparat tehnic propriu. Membrii aparatului tehnic sunt angajați, în condițiile 

legii și vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei. 

Art.22: (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, ori de câte ori este 

necesar, la convocarea preşedintelui Asociaţiei sau la convocarea unuia dintre membri. 

(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa şi cu votul majorităţii 

membrilor. 

(3) Deciziile Consiliului Director sunt semnate de membrii prezenți care au 

votat pentru adoptarea deciziei. 

Preşedintele Asociaţiei 

Art.23: Adunarea Generală a Asociaţiei alege dintre membrii săi Preşedintele 

Asociaţiei, care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, precum și în justiție. 

Președintele Asociației este domnul _____________, domiciliat în _____________, str. 

_____________, nr. __, județul _____________, CNP ________________. Președintele 

este ordonator principal de credite și are, în principal, următoarele atribuții: 

a) administrarea generală a Asociației, cu respectarea prevederilor legale, ale 

statutului, ale hotărârilor Adunării Generale a Asociației și ale deciziilor Consiliului 

Director; 

b) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Asociației; 

c) aprobarea organigramei și a statului de funcții; 

d) convocarea şi conducerea ședințelor Adunării Generale şi ale Consiliului 

Director;  

e) aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentul de 

ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului 

Asociației; 

f) angajarea, concedierea și sancționarea personalului necesar bunei desfăşurări 

a activităţii Asociației;  

g) încheierea actelor juridice prin care Asociația achiziționează, înstrăinează, 

concesionează, închiriază cu titlu oneros ori cu titlu gratuit bunuri mobile și imobile, sau 

constituie în garanţie bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul său; 

h) încheierea contractului de delegare și a actelor adiționale aferente;  

i) aprobarea procedurilor de achiziție sectorială și încheierea contractelor de 

achiziție sectorială; 

j) promovarea proiectelor în vederea obținerii de finanțări nerambursabile 

necesare îmbunătăţirii eficienţei activității desfășurate de Asociație; 
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k) exercitarea altor atribuţii conferite de lege, de Statutul Asociației, de 

Adunarea Generală a Asociației sau de Consiliul director. 

Controlul financiar intern al Asociaţiei 

Art.24: (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat, de către 

Comisia de Cenzori, numită de Adunarea Generală a Asociaţiei. Nici un membru al 

Consiliului Director sau al structurii angajate nu poate fi membru al Comisiei de Cenzori. 

(2) În realizarea competenţelor sale, Comisia de Cenzori are următoarele 

atribuţii: 

a). verificarea modului în care sunt administrate bunurile asociaţiei; 

b). întocmirea rapoartelor pe care le prezintă Consiliului Director şi Adunării 

Generale; 

c). îndeplinirea oricăror alte atribuţii de control financiar prevăzute în Statut 

și/sau stabilite de Adunarea Generală a Asociației. 

(3) Comisia de cenzori este alcătuită din următoarele persoane, desemnate 

pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit: 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

______________________, primar al ____________ 

CAPITOLUL 6: Dizolvarea şi lichidarea 

Art.25: Asociaţia se dizolvă: 

a) de drept; 

b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente; 

c) prin hotărârea adunării generale. 

Art.26: Asociaţia se dizolvă de drept, în condițiile art. 55, alin. 1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.27: Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea 

Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în următoarele situații : 

a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;  

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 

publice;  

c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;  

d) asociaţia a devenit insolvabilă;  
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Art.28: (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia 

privind asociaţiile. 

(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane 

juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform 

hotărârii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti competente. 

Art.29: (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea 

Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor. 

CAPITOLUL 7: Dispoziţii finale 

Art.30: (1) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care 

intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în 

conformitate cu noile prevederi. 

(2) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice 

problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate 

pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

Prezentul statut a fost aprobat prin hotărârile consiliilor locale ale unităților 

administrativ-teritoriale asociate. 

 

    SEMNĂTURILE ASOCIAŢILOR: 
 

    Municipiul Marghita, 

    Prin primar, Marcel-Emil Sas-Adăscăliții 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Oraşul Săcueni, 

    Prin primar, Béres Csaba 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Oraşul Valea lui Mihai, 

    Prin primar, Nyakó Iozsef  

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Abram, 

    Prin primar, Nuțaș Gabriel-Octavian 

    [semnătura şi ştampila] 
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    Comuna Abrămuţ, 

    Prin primar, Barcui Barna 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Biharia, 

    Prin primar, Szilágyi Zoltán 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Brusturi, 

    Prin primar, Bârlău Livia-Daniela 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Borş, 

    Prin primar, Bátori Géza 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Buduslău, 

    Prin primar, Kócza István 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Cetariu, 

    Prin primar, Bíró Ferenc-Sandor 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Cherechiu, 

    Prin primar, Niri Alexandru 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Chişlaz, 

    Prin primar, Bezi George Dorin 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Curtuişeni, 

    Prin primar, Nagy István  

    [semnătura şi ştampila] 
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    Comuna Derna, 

    Prin primar, Segheciu Iarko-Daniel 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Diosig, 

    Prin primar, Mados Attila-Ferencz 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Lugaşu de Jos, 

    Prin primar, Sorbán Levente 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Roşiori, 

    Prin primar, Kelemen Zoltán 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Sălacea, 

    Prin primar, Horváth Béla 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Sălard, 

    Prin primar, Nagy Miklós 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Sâniob, 

    Prin primar, Zatykó Jácint 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Şimian, 

    Prin primar, Balazsi Iosif 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Tarcea, 

    Prin primar, Vajna Anton Árpád 

    [semnătura şi ştampila] 
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    Comuna Tămăşeu, 

    Prin primar, Matyi Miklós 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Tăuteu 

    Prin primar, Vincze Nándor Ştefan 

    [semnătura şi ştampila] 

 

    Comuna Viişoara, 

    Prin primar, Beke Vasile 

    [semnătura şi ştampila] 
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