
 
 

               
  

ACT CONSTITUTIV 
                ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  MEDGIDIA 
 

ART. l DENUMIREA ASOCIAŢIEI 
 

În conformitate cu dovada privind disponibilitatea denumirii nr. 47724 
eliberată de Ministerul Justiţiei la data de 13.12.2006, denumirea Asociaţiei 
este: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA. 

Această denumire va fi respectată în toate documentele şi în relaţiile cu 
orice alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. 

 
ART. 2 EXPRIMAREA VOINŢEI DE ASOCIERE - ASOCIAŢI 
În conformitate cu dispoziţiile art.6 alin.2 lit.b din O.G.nr.26/2000 

modificată, membrii Asociaţiei îşi exprimă voinţa de asociere prin emiterea 
Hotărârilor Consiliilor Locale, precum şi prin semnarea Procesului Verbal de 
asociere. 

Următoarele unităţi administrativ teritoriale au hotărât constituirea unei 
asociaţii, fiind consideraţi membrii fondatori, cu drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de prevederile legale, ale prezentului Act Constitutiv precum şi ale 
Statutului: 

1.  MUNICIPIUL    MEDGIDIA, cu sediul în strada Decebal, nr.35, 
Medgidia, judeţul Constanţa 

2. COMUNA   CUZA VODĂ,    cu sediul în strada Medgidiei, nr.58, Cuza 
Vodă, judeţul Constanţa 

3.   COMUNA   SILIŞTEA,   cu   sediul   în   strada   Primăriei,   nr.121, 
Siliştea, judeţul Constanţa 

4. COMUNA   TORTOMAN, cu sediul în strada l Decembrie, nr.38, 
Tortoman, judeţul Constanţa 

5. COMUNA MIRCEA VODĂ, cu sediul în strada Primăriei, Mircea Vodă, 
judeţul Constanţa 

6.   COMUNA     CASTELU,  cu   sediul în  strada  Republicii,   nr.58, 
Castelu, judeţul Constanţa 

7. COMUNA OLTINA, cu sediul in strada Lalelelor, nr.742, Oltina, judeţul 
Constanta 

8.   COMUNA  ALIMAN,   cu   sediul   in   strada   Principala,   nr.   40, 
Aliman, judeţul Constanta 

9.  COMUNA CRUCEA,  cu  sediul in  strada Şoseaua Constantei, Crucea, 
judeţul Constanta 

10. COMUNA OSTROV, cu sediul in strada l Mai, nr.  19, Ostrov, judeţul 
Constanta 

11.   COMUNA   PEŞTERA,   cu   sediul   in   strada   Izvorului,   nr.32, 
Peştera, judeţul Constanta 

12. ORAŞ    BANEASA, cu sediul in strada Trandafirilor, nr.   101, 
Baneasa, judeţul Constanta 

13. COMUNA   LIPNITA, cu sediul in strada Morii, nr. 350, Lipnita, judeţul 
Constanta 

14.  COMUNA DOBROMIR, cu sediul in strada Baneasa, nr.  28, 
Dobromir, judeţul Constanta 

15.  COMUNA    TOPALU, cu sediul in strada Preot Luca Nicolae, Topalu, 
judeţul Constanta 

16. COMUNA LUMINA, cu sediul in strada Mare, nr. 170, Lumina, judeţul 
Constanta 

17. COMUNA   DELENI, cu sediul in strada Scolii, nr. 103,   Deleni, judeţul 
Constanta 



18. COMUNA ION CORVIN cu sediul in strada Sfanţul Andrei, nr. 42, Ion 
Corvin, judeţul Constanta 

19.   COMUNA  SEIMENI  cu  sediul  in  strada  Principala,   nr.   63, 
Seimeni, judeţul Constanta 

20. COMUNA   SALIGNY cu sediul in srada Scolii, nr.  15, Saligny, judeţul 
Constanta 

21. COMUNA RASOVA cu sediul in strada Dunării, nr. 30, Rasova, judeţul 
Constanta 

22.COMUNA   COBADIN   cu   sediul   in   strada   Primăverii,   nr   2, 
Cobadin, judeţul Constanta . 

23. COMUNA POARTA ALBĂ, cu sediul în Calea Bucureşti, nr. 25, Poarta 
Albă, judeţul Constanţa .  

 
ART 3. FORMA JURIDICĂ 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA este persoană 

juridică de drept privat fără scop patrimonial, de utilitate publica organizaţie 
independentă, nonguvernamentală, apolitică şi nonprofît, care este constituită şi 
funcţionează în conformitate cu : dispoziţiile legale în vigoare cu privire la 
asociaţii şi fundaţii - O.G.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Actului Constitutiv şi Statutului si art. 11 din Legea 215/2001 -legea 
administraţiei publice locale cu modificările si completările ulterioare. 

 
ART 4. SEDIUL ASOCIAŢIEI, FILIALE 
Sediul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA este 

situat în România, Municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa. 
Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în orice altă localitate din România prin 
hotărârea Consiliului Director. 

Asociaţia poate înfiinţa în teritoriu filiale prin hotărârea Adunării Generale 
a Asociaţiilor, sau sedii secundare, în baza deciziei adoptate de către Consiliul 
Director, care trebuie să fie înregistrate la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
aflat la Judecătoria Medgidia. Filialele vor avea patrimoniu propriu, se vor 
constitui şi îşi vor desfăşura activitatea, în conformitate cu dispoziţiile legii 
române. 

 
ART. 5 DURATA 
Asociaţia se constituie şi va funcţiona pe o durată nedeterminata, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 

ART 6. PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI 
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 900 RON, constituit din 

următoarele aporturi: 
1.    41    RON,    vărsat   la   data   constituirii    de   către    membrul 

MUNICIPIUL   MEDGIDIA 
2. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA SILIŞTEA 
3. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA TORTOMAN 
4. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA MIRCEA 

VODĂ 
5. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA CASTELU 
6. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA OLTINA 
7. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA ALIMAN 
8. 41   RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA CRUCEA 
9. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul   COMUNA OSTROV 
10.41   RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA PEŞTERA  
11.  41  RON, vărsat la data constituirii de către membrul ORAŞ BANEASA 
12. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA LIPNITA 
13.41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA 

DOBROMIR 
14. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA TOPALU 
15. 41   RON,varsat la data constituirii de către membrul COMUNA LUMINA 



16. 41 RON,vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA DELENI 
17. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA ION 

CORVIN 
18. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA SEIMENI 
19. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA SALIGNY 
20. 41   RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA RASOVA 
21. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA CUZA - 

VODĂ 
22. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA COBADIN 
23. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA POARTA 

ALBĂ .  
Pentru a-şi putea desfăşura activităţile propuse, asociaţia va putea să 

obţină venituri din donaţii, sponsorizări de la persoane fizice şi juridice române 
şi străine, precum şi din alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 

Potrivit dispoziţiilor art.46 din O.G.nr.26/2000 modificată, patrimoniul 
(veniturile) Asociaţiei se poate constitui din cotizaţiile membrilor, resurse 
obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetul local, venituri realizate din 
activităţi economice directe, dobânzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor 
disponibile precum şi din alte venituri prevăzute de lege. 

Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse. 

în baza dispoziţiilor art. 11 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată, 
Asociaţia poate beneficia de sprijinul Guvernului prin programe naţionale de 
dezvoltare finanţate anual prin bugetul de stat şi prevăzute distinct în cadrul 
bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind 
finanţele publice. 

 
ART. 7  SCOPUL ASOCIAŢIEI 

Scopul Asociaţiei ii reprezintă realizarea in comun a unui Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor (SIMD) prin delegarea gestiunii serviciilor de 
salubritate. 
 

ART. 8 ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI 
Organele Asociaţiei sunt: 
- Adunarea Generală; 
- Consiliul Director/ Consiliul de Administraţie 
- Cenzorul. 
A. Adunarea Generală este formată din toţi asociaţii prezentaţi în ART. 2 

din prezentul Act Constitutiv: 
Conducerea asociaţiei aparţine Adunării Generale care are competenţă în: 

problemele privind existenţa, structura şi activitatea asociaţiei, stabileşte 
strategia în vederea realizării obiectivelor generale şi atingerii scopurilor pentru 
care a fost înfiinţată. 

Adunarea Generală va funcţiona în conformitate cu regulile prevăzute în 
Statutul Asociaţiei şi a prevederilor O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

B. Consiliul Director/Consiliul de Administraţie este alcătuit din 7 membrii 
aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. Consiliul 
Director/Consiliul de Administraţie asigură punerea în executare a hotărârilor 
Adunării Generale. 

Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Director/Consiliul de Administraţie sunt stabilite prin Statut. 
Componenţa Consiliului Director/Consiliul de Administraţie este: 

1.  MUNICIPIUL MEDGIDIA, reprezentat prin d-1 Dumitru Moinescu, având 
funcţia de primar, domiciliat în Medgidia, str. Paltinului, nr.6, bl.27, ap.7, 
CNP'1520625134000 

 



2. ORAŞUL BANEASA reprezentat prin d-1 IORDACHE GELU, având funcţia de 
primar, domiciliat în Baneasa, Str. Trandafirilor, nr. 106, Bl 4, Se A, Et I, Ap 3, CNP 
1650301130036 

3.  COMUNA LUMINA reprezentată prin d-1 IOAN  ROMAN,  având funcţia de 
primar, domiciliat în Lumina, str. Alunului, nr. 17, CNP1670212135052 

4. COMUNA SILIŞTEA reprezentată prin d-1 MIHAI SOARE, având funcţia de 
primar, domiciliat în Siliştea, CNP 1720817134000 

5. COMUNA COBADIN reprezentată prin d-1 ION CORNEANU având funcţia de 
primar, domiciliat în Comuna Cobadin, str. Margaretelor, nr. 15, CNP 1400217134038 

6. COMUNA OSTROV reprezentată prin d-1 NICULAE DRAGOMIR, având funcţia 
de primar, domiciliat în sat Garlita , comuna Ostrov, judeţul Constanta, CNP 
1570409130031 

7. COMUNA MIRCEA - VODĂ reprezentata prin d-1 DUMITRU DEDU, având 
funcţia de primar, domiciliat in Municipiul Medgidia, judeţul Constanta, CNP 
1580718134022 

C. Cenzorul este ales de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani, în 
persoana d-nei Anica Dan, primar al comunei DELENI. 

D. Persoana împuternicită să desfăşoare procedurile în vederea dobândirii 
personalităţii juridice a prezentei Asociaţii este desemnată a fi d-na Raftu Daniela, 
conform hotărârii emise de membrii Asociaţiei. 

 
ART. 9 DIZOLVARE, LICHIDARE 
Dizolvarea   şi   lichidarea   Asociaţiei   vor   avea   loc   în   conformitate   cu 

dispoziţiile legale prevăzute de O.G 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
 
ART. 10 DISPOZIŢII FINALE 
Procedurile de constituire a Asociaţiei vor fi efectuate de către membrii fondatori. 

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu prevederile Statutului 
Asociaţiei. 

Prezentul Act constitutiv a fost adoptat, împreună cu Statutul, de 
Adunarea Generală constituantă a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA MEDGIDIA din data de 13.02.2007. 

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile 
O.G.nr.26/2000, modificată prin Legea nr.246/2005, Legea 215/2001 - legea 
adminstratiei publice locale cu modificările ulterioare. 
întocmit în   25 exemplare, din care  22 părţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


