
 
Anexa 2 

la Dispoziţia nr. 27/29.03.2007 
 

STATUTUL ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
MEDGIDIA 

 
ART. l - ASOCIAŢII 
Semnatarii prezentului Act Constitutiv au hotărât înfiinţarea unei asociaţii 

fiind consideraţi membrii fondatori, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
prevederile legale, ale prezentului Statut, precum şi ale Actului constitutiv. 

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

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 

 
 
ART. 2 - 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. 3 - FORMA JURIDICĂ 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA este persoană 

juridică de drept privat fără scop patrimonial, organizaţie independentă, 
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, 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, Legea 215/2001- legea administraţiei 
publice locale cu modificările si completările ulterioare. 

Asociaţia are ştampila şi sigla. Membrilor Asociaţiei li se acordă legitimaţie 
de membru. 

 
ART. 4 -  SEDIUL, FILIALE  ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE 
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. 

Asociaţia se constituie şi va funcţiona pe o durată nedeterminată, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 

ART. 5 - 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 CUZA 

VODĂ 
3.  41   RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA  

SILIŞTEA 
4.  41   RON, vărsat  la data constituirii de către membrul  COMUNA 

TORTOMAN 
5.  41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA MIRCEA 

VODĂ 
6.  41   RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA 

CASTELU 
7.  41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA OLTINA 
8.  41   RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA ALIMAN 
9.  41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA CRUCEA 
10. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA 
OSTROV  
11.41  RON,  vărsat  la  data  constituirii  de  către  membrul  COMUNA 
PEŞTERA  
12  41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul ORAŞ  BANEASA 
13. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA LIPNITA 
14. 41RON,    vărsat   la   data   constituirii   de   către    membrul   

COMUNA DOBROMIR 
15. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA TOPALU 
16. 41 RON,varsat la data constituirii de către COMUNA LUMINA 



17. 41 RON,varsat la data constituirii de către membrul COMUNA DELENI 
18. 41  RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA    ION 

CORVIN 
19. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA 

SEIMENI 
20. 41RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA  

SALIGNY 
21. 41RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA RASOVA 
22. 41 RON, vărsat la data constituirii de către membrul COMUNA 

COBADIN 
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei a fost stabilit conform art.6, alin. l, lit.(f) 

din O.G.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii. 
Potrivit dispoziţiilor art.46 din O.G. nr.26/2000 modificată, patrimoniul 

(veniturile) Asociaţiei se poate constitui din cotizaţiile membrilor, donaţii, 
sponsorizări, legate, resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetul 
local, venituri realizate din activităţi economice directe, dobânzi şi dividende 
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. 6 - SCOPUL ASOCIAŢIEI 

Scopul Asociaţiei ii reprezintă realizarea in comun a unui Sistem Integrat 
De Management al Deşeurilor (SIMD) prin delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare. 
 
ART.7 - ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI 
          Organizarea, conducerea şi controlul activităţii Asociaţiei este asigurată de 
următoarele organe: 

a) Adunarea Generală 
b) Consiliul Director/Consiliu de administraţie 
c) Cenzorul 

 
ART. 8 - MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
Asociaţii sunt egali în drepturi şi obligaţii. Fiecare asociat trebuie să îşi 

exercite drepturile prevăzute în Actul Constitutiv şi prezentul Statut cu bună-
credinţă şi în interesul Asociaţiei. 

Asociaţii au următoarele drepturi: 
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi 

control ale Asociaţiei; 
b) să fie informaţi cu privire la programele imediate şi de perspectivă ale 

organizaţiei; 
c) să participe la adunările generale şi la toate activităţile Asociaţiei cu 

studii, comunicări, referate, discuţii, propuneri şi sesizări; 
d) să facă recomandări pentru primirea de noi membri şi pentru 

modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului.  
Asociaţii au următoarele obligaţii: 
a)   să   respecte   prevederile   Actului   Constitutiv,   ale   Statutului,   

hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director; 
b) să contribuie la realizarea scopurilor şi obiectivelor stabilite de Asociaţie; 
c) să se abţină de la orice acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopul şi 

interesele Asociaţiei; 
d) să participe la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei. 



La Asociaţie mai pot adera şi alte persoane fizice şi juridice (firme private, 
investitori, ONG-uri, etc.) în condiţiile Legii, a Actului Constitutiv şi a prezentului 
Statut. 

Persoanele juridice care, ulterior constituirii Asociaţiei, îşi manifestă 
intenţia de a dobândi calitatea de asociat, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

a) să cunoască şi să fie de acord cu prevederile Statutului Asociaţiei; 
b) să îşi manifeste dorinţa de a sprijini realizarea scopului Asociaţiei; 
c) să dispună de capacitatea de a contribui activ la acţiunile Asociaţiei; 
d) să obţină recomandarea favorabilă a cel puţin doi asociaţi. 
Pentru dobândirea calităţii de asociat, persoanele juridice în cauza 

trebuie să depună o cerere la Consiliul Director, anexând documente din care 
să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. l lit. c).-d). 

Primind cererea şi documentele anexate, Consiliul Director le examinează 
în prima sa şedinţă, formulează un aviz consultativ şi le înaintează proximei 
Adunări Generale, pentru ca aceasta să se pronunţe asupra cererii. 

Dobândirea calităţii de asociat are loc în temeiul hotărârii Adunării 
Generale, în prezenţa persoanei solicitante ori a reprezentantului acesteia, pe 
baza avizului consultativ al Consiliului Director, sub condiţia depunerii în 
contul Asociaţiei, cu titlu de contribuţie iniţială, a unei sume de bani al 
cărei cuantum este stabilit de către Adunarea Generală. Nedepunerea sumei 
de bani în termen de 30 de zile de la data hotărârii Adunării Generale 
împiedică dobândirea calităţii de asociat. 

Calitatea de asociat se poate pierde în următoarele situaţii: 
a)    prin renunţarea asociatului, formulată în scris şi adresată 

Consiliului Director; 
b)   prin   excludere,   pe   baza   hotărârii   Adunării   Generale,   şi   a   

avizului consultativ al Consiliului Director, în următoarele cazuri: 
(i) angajarea asociatului în activităţi contrare legii şi ordinii de 

drept din România; 
(ii)  încălcarea prevederilor Actului  Constitutiv,   Statutului  

şi/sau  a hotărârilor Adunării Generale; 
(iii) producerea de prejudicii morale şi/sau materiale Asociaţiei. 

c) în cazul în care asupra asociatului au fost deschise proceduri de 
dizolvare, lichidare, faliment sau alte măsuri cu efect similar; 

d) încetarea activităţii Asociaţiei, în condiţiile legii. 
Pierderea calităţii de asociat, în condiţiile alin. l, nu stinge obligaţiile 

patrimoniale pe care asociatul le avea faţă de Asociaţie, la momentul pierderii 
calităţii de asociat. 

În situaţia prevăzută la art.8 alin. 8 lit. a), asociatul renunţă tor 
(retragerea de bună voie) nu are dreptul la restituirea contribuţiilor sale 
făcute în calitate de asociat. 

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei care are rol 
hotărâtor în problemele privind existenţa, structura şi activitatea Asociaţiei, 
stabileşte strategia şi tacticile acesteia în vederea realizării obiectivelor şi 
atingerii scopurilor pentru care a fost înfiinţată. 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
a)  formulează şi stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 
b) aprobă planul de acţiune şi programul anual de activitate al 

Asociaţiei; 
c)  aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al 

Asociaţiei; 
d) aprobă  dobândirea  calităţii  de  asociat,   de  către  alte  persoane 

juridice, precum şi excluderea unor asociaţi; 
e)  stabilesc cuantumul cotizaţiei anuale; 
f)   analizează şi aprobă rapoarte întocmite de Consiliul Director şi de 
Cenzor; 
g)  exercită controlul asupra activităţii desfăşurate de Consiliul 

Director şi de 



Cenzor;  
h) hotărăşte modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului; 
i)   hotărăşte înfiinţarea de filiale şi de sedii secundare ale Asociaţiei; 
j)   decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi hotărăşte destinaţia 

bunurilor rămase după lichidare; 
k) decide   asupra   oricăror   alte   probleme   privind   Asociaţia,   în   

condiţiile 
prevăzute de lege. 

Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel 
puţin o dată pe an. 

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă a celor 
prezenţi. Conţinutul voturilor poate fi numai < pentru> sau < împotrivă>. în 
caz de balotaj, votul Preşedintelui este decisiv. 

De regulă, votul este deschis.Votul secret este obligatoriu pentru 
alegerea membrilor 

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului 
Constitutiv şi ale prezentului Statut, sunt obligatorii chiar şi pentru 
asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală şi la adunările 
speciale. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau 
dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut, pot fi atacate în justiţie de către 
oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală, în 
termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţa despre hotărâre sau de 
la data când a avut loc şedinţa, după caz. 

 
Preşedintele Asociaţiei 
Preşedintele Asociaţiei este ales prin vot secret de către Adunarea Genarală, 

odată cu ceilalţi membrii ai Consiliului Director şi este reprezentantul oficial al 
organizaţiei în relaţiile acestuia cu terţele persoane fizice sau juridice şi 
autorităţile statului. Puterea de reprezentare poate fi transmisă unui alt 
membru al Consiliului Director pentru acte strict determinate. 

Preşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a)  convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director; 
b) conduce şedinţele Adunării Generale; 
c)  încheie acte juridice pe seama şi în numele Asociaţiei; 
d)  supraveghează în mod direct şi permanent modul de derulare a 

proiectelor iniţiate de Asociaţie; 
e)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut sau 

stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile prevăzute de lege. 
 

Consiliul Director/ Consiliul de administraţie 
Consiliul Director/ Consiliul de Administraţie este alcătuit din 7 

persoane alese de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani. Revocarea 
unui membru Consiliului Director/ Consiliul de Administraţie se va face cu 
votul în unanimitate al membrilor fondatori. 

Consiliul Director/ Consiliul de Administraţie este alcătuit din 
Preşedintele Asociaţiei şi 6 membri. 

Consiliul Director/ Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin 
lunar, la convocarea unuia din membrii, prin înştiinţare făcută fiecărui 
membru, personal, prin scrisoare recomandată sau fax,  cu confirmare de 
primire, indicându-se locul, ora şi ordinea de zi a şedinţei. 

Şedinţa este considerată legal întrunită numai când sunt prezenţi membrii 
reprezentând majoritatea simplă, în cadrul şedinţelor Consiliului Director, nu 
este permisă participarea prin reprezentare sau prin corespondenţă. 

La şedinţele Consiliului Director/ Consiliul de Administraţie    va participa 
şi 

cenzorul Asociaţiei. Consiliul Director/ Consiliul de Administraţie  are următoarele 
atribuţii: 

a) ia măsurile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale; 
b) convoacă Adunarea Generală; 



c)  prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectul programelor Asociaţiei; 

d) aprobă balanţele contabile trimestriale; 
e)  elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei şi îl 

supune Adunării Generale spre aprobare; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut sau 

stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile prevăzute de lege. 
Hotărârile Consiliului Director/ Consiliul de Administraţie se iau cu majoritate 

simplă a celor prezenţi, în caz de balotaj, prevalează votul Preşedintelui Asociaţiei. 
Toate deciziile vor fi consemnate într-un proces verbal 

în cazul în care în timpul votului, unul din membrii Consiliului Director se 
opune deciziei propuse, se va consemna în procesul verbal de şedinţă. 
 

Cenzor 
Competenta cenzorului prezentei asociaţii trebuie sa se desfăşoare in limitele si 

potrivit următoarelor atribuţii stabilite de Adunarea Generala a asociaţiei: 
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
b) intocmeste rapoarte privind activitatea economica, bilanţul si bugetul anual 

si le prezintă Adunării Generale; 
c)  îndeplineşte orice alte atribuiţii prevăzute de actele constitutive ale 

asociaţiei 
sau de către Adunarea Generala 
Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director fără   a avea drept de vot. 
 

ART. 9 - RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI 
Patrimoniul   Asociaţiei    este    constituit   din    aporturile    iniţiale    ale 

membrilor  fondatori,   precum   şi   din   veniturile   colectate   de  Asociaţie   pe 
parcursul existenţei sale. Veniturile Asociaţiei provin din: 

a)        cotizaţiile membrilor; 
b)        dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii; 
c)        donaţii, sponsorizări sau legate; 
d)       fonduri alocate în vederea realizării unor programe de dezvoltare, în 

cadrul unor proiecte ale administraţiei publice centrale sau locale; 
e)        alte venituri prevăzute de lege. 
Cuantumul cotizaţiei se stabileşte de Adunarea Generală a Asociaţiei, 

diferenţiat pentru membrii persoane fizice şi juridice. Asociaţia poate deschide 
conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea legislaţiei 
în vigoare. 

Întreg Patrimoniul Asociaţiei este administrat de Consiliul Director/ 
Consiliu de Administraţie. 

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. 10 - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 
Dizolvarea şi lichidarea se fac prin hotărârea Adunării Generale, în 

conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind 
asociaţiile şi fundaţiile. 
în cazul dizolvării şi lichidării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării 
vor fi transmise în conformitate cu procedura aprobată de Adunarea Generală 
şi cu dispoziţiile legale. Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei nu se 
pot transmite către persoane fizice. 

Aceste bunuri pot fi transmise numai către persoane juridice de drept 
public sau privat cu scop identic sau asemănător prezentei Asociaţii în baza 
unei proceduri aleasă de Adunarea Generală. Dispoziţiile art. 60 din 



O.G.nr.26/2000 modificată prin Legea nr.246/2005 se aplică în mod 
corespunzător. 
 

ART. 11 - DISPOZIŢII FINALE 
Prezentul   Statut  este  valabil   pe   toată  durata  existenţei  Asociaţiei, 

modificarea sa urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea 
prevederilor legale. Asociaţii aderă de drept la prevederile prezentului Statut. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




