
ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUC 
HOT Ă RÂREANR. d 

DIN<2O18 

Privind: desemnarea domnului Săndică  Mariau, ca reprezentant al municipiului 
Tecuci in Adunarea General ă  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
ECOS]RV Galaţi 

Galaţ
i Iniaţiator:Cătălin Contantin Hurdubae, Primar al UAT Minicipiul Tecuci,judeţul 

Numarul de inregistrare şi data depunerii proiectului: /7U2J /1 9.04.20 1 8; 
Consiliul Local al UAT Mumcipiul Tecuci,intrunit in şectinţă  ordinara din data de 

26.04.2018, 
Având in vedere expunerea de motive a ini ţitorului nrt?Odin dati 1e 1,9.04.2018; 
Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Juridic, nr. 	C3/ din data de 

19.04.2018 
Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al UAT Municipiul Tecuci nr.1,4,5; 
Având in vedere adresa Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomumtară  ECOSERV Galaţi 

nr.229/18.04.2018 inregistrata la UAT Murncipiul Tecuci cu nr.43692/18.04.2018; 
Având in vedere prevedenle Hotărârii Consiliului Local al UAŢ  Munucipiul Tecuci 

nr.24din 10.02.2014 pnvind asocierea mumcipiului Tecuci cu umt ăţile administrativ-
teritoriale din iudeţ,in vederea constituirii Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
ECOSERV Gă1aţi 

vând în vedere art. 14 alin 1 din Statutul Asocia ţiei; 
In temeiul art.45 alin (1) şi (5) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicata ,cu modific ările şi completănle ultenoare, 

HOTĂRĂ TE: 
Art.1. (1) Se desemneaz ă  domnul SĂNDICĂ  MARIAN-consilier în 

cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice din Aparatul de 
Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca reprezentant al 
municipiului T e c u c i in Adunarea 	Generala a Asociaţiei 	de Dezvoltare 
lntercomunitară  ECOSERV Galati. 

(2) Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr.24 din 10.02.2014 
privind asocierea municipiului Tecuci cu unitatile administrativ-teritoriale din jude ţ , 
in vederea constituirii Asocia ţiei de Dezvoltare lntercomunitar ă  ECOSERV Galati 
se modifica corespunzator. 

Art.2. Prezenta hot ărâre se comunică  instituţiei Prefectului Galaţi, 
Consiliului Judeţean 	Galaţi, 	tuturor 	Consiliilor 	Locale 	membre 	ale 
Asociaţiei 	de 	Dezvoltare Intercomunitar ă 	ECOSERV Galaţi, precum şi 
persoanelor interesate. 

NTA . 	contrasemnează  
Bogi*\\ 	 Secretarul UAT Municipiul Tecuci 

1 	• 	 Jurist Valerţca Fotache 

JL uL-. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 4 
DIN_____________________ 

Privind: desemnarea domnului Săndică  Marian, ca reprezentant al 
municipiului Tecuci ,in Adunarea General ă  a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  ECOSERV Galaţi. 

Prin adresa rir. 43692/18.04.2018 ADI ECOSERV solicit ă  desemnarea 
reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în AGA acestei asocia ţii, conform 
art. 14 alin 1 din statutul acesteia. 

Prin dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci nr. 343/28.02.2018 în baza 
sentinţei civile nr. 1 050/20 1 7 pronunţată  de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 
224/121/2017 a fost desemnat ca reprezentat al UAT Municipiul Tecuci în AGA 
la ADI Ecoserv, domnul S ăndică  Marian, consilier în cadrul Serviciului 
Monitorizare Servicii Publice. 

Prin sentinţa civilă  nr. 1 050/20 1 7 , instanţa a dispus că  , în asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitar ă  reprezentanţii legali sunt primarii, iar delegarea 
atribuţiilor primarului se realizeaz ă  prin actul administrativ- dispozi ţia si nu 
hotărârea consiliului local. Dei, în cadrul procesului s-a invocat art. 14 alin 1 din 
statutul asociaţiei, care prevede c ă  desemnarea reprezentantului în AGA se face 
prin hotărârea consiliului local, instan ţa a dispus că  această  delegare de atribu ţii 
ale primarului de realizează  prin dispoziţie. 

Pentru ca ADI ECOSERV să  poată  accesa fonduri pentru punerea în 
aplicare a pasterplanul de gestionare a deeurilor municipale la nivelul jude ţului 
Galaţi, este necesară  promovarea unui proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în AGA la ADI ECOSERV. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.______ 
DIN /9 

Privind: desemnarea domnului Săndică  Marian, ca reprezentant al 
municipiului Tecuci ,in Adunarea General ă  a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  ECOSERV Galaţi. 

Prin adresa rir. 43692/18.04.2018 ADI ECOSERV solicit ă  desemnarea 
reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în AGA acestei asocia ţii, conform 
art. 14 alin 1 din statutul acesteia. 

Prin dispozi ţia Primarului Municipiului Tecuci nr. 343/28.02.201 8 în baza 
sentinţei civile nr. 1050/2017 pronunţată  de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 
224/121/2017 a fost desemnat ca reprezentat al UAT Municipiul Tecuci în AGA 
la ADI Ecoserv, domnul S ăndică  Marian, consilier în cadrul Serviciului 
Monitorizare Servicii Publice. 

Prin sentinţa civilă  nr. 1 050/20 1 7 , instan ţa a dispus că  , în asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitar ă  reprezentan ţii legali sunt primarii, iar delegarea 
atribuţiilor primarului se realizeaz ă  prin actul administrativ- dispozi ţia si nu 
hotărârea consiliului local. Dei, în cadrul procesului s-a invocat art. 14 alin 1 din 
statutul asociaţiei, care prevede c ă  desemnarea reprezentantului în AGA se face 
prin hotărârea consiliului local, instan ţa a dispus că  această  delegare de atribuţii 
ale primarului de realizeaz ă  prin dispoziţie. 

Pentru ca ADI ECOSERV s ă  poată  accesa fonduri pentru punerea în 
aplicare a pasterplanul de gestionare a deeuri1or municipale la nivelul jude ţului 
Galaţi, este necesară  promovarea unui proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în AGA la ADI ECOSERV. 

Art.14 alin 1 din Statutul Asoci ţiei prevede: Adunarea general ă  este 
organul de conducere al Asocia ţiei, format din to ţi reprezentanţii tuturor 
asociaţilor, care vor fi primarii pentru municipii, orae, comune s,i preedinte1e 



Consiliului Judetean Galaţi, sau înlocuitorii acestora legali, desemna ţi prin 

hotărârea autoritătilor deliberative a asociatilor. 
, 	 , 

Prin HCL nr. 24 din 10.02.2014 Consiliul Local al Municipiului Tecuci a 

aprobat participarea UAT Municipiul Tecuci la ADI ECOSERV Galati, 

însusindu-si statutul asociatiei. 
, 	 , 	 , 

Având în vedere aceste aspecte, proiectul de hot ărâre îndepline şte 

conditiile de legalitate. 

Serviciu Juridic 

Iulieta Groza 
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Către, 

lJI 

Stiniate Domnule Priniar. 

Vă  informărn că, în conformitaee cu prevederile Statutuiui Âsoci.a ţiei de 
lL3ezvoJ.tare Intercomunitarà ECOSERV Galaţî (A1L3J. Ecoserv), respectiv art. 14 aiin (i) 
ieprezentan ţii niernbrilor în Âdunarea Generală  a Asociailor (AGA) sunt priniariî 
pentru niunicipii, orae s i coniune si preeclinteIe ConsilîuJ.ui lude ţean Galaţi, sau 
înlocuitorii acestora Iegali, desenina ţi prin iotărâre a autorit ăţiior cJ.elilerative a 
asociaţilor. 

ln acet sens, deseninarea unui nou reprezentant legal al UAT niunicipiul Tecuci 
în AGA A1 Ecoserv se poate face nurnai prin l-lot ărâre de Consiliu 1oca1. 

Cu deosebită  consideraţie, 



18.04.2018 

Statut ADI ECOSERV 

Webmail 7.0 - Statut ADI ECOSERV.eml 

FECJj 
PP, Ă E 

Ziu 
Frorn: A.D.I. ECOSERV adiecoservgmai1.com  
Date. 04/18/2018 03.O2PM 
To: 	REGISTRATURA MUN. TECUCI <registratura@rnunicipiu1tecuci.ro  
Cc: 	A.D.I. ECOSERV adiecoserv@gmai1.com  

1 7.PDF?dt=O 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Gala,ti 

Galaţi, str Tecuci nr.5, Bl. V2, parter 
E-mail: adiecoserv@gmail.com  
Tel.•0336.401.985, Fax:0336.401.984 
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Anexa 1 
RCTA;i Ţ oNAIR. 4 ia: 

Statului Asociaţiei & dezvoltare ercomunitară  ,,ECOSERV Galaţ i 

socii in baza Hotărârii nr, 621 adptată  iri şedîia Adunrii Generale a 
c1or din data de 5.12.2016, au lo ărât riodificarea integrai ă, pentru deplina conformitate 

Cu revederjîe l-otărârij Guvernului nr. 855/2008, cu modj ţiicările şi cornletări1e ulterioare, a 
Statutului Asocia ţiei de dezvoltare :intereomunitară  ECOSEV Galai, iar ace.sta va avea 
irinătoru1 contjnut: 

STATUTU 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOITARE INTERCO1VUNITARĂ  

ECOSERV Galaţi 

Asociatii: 

1. Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 
7, cod poştal 8001 19, cod de identificare fiscal ă  3127476, reprezentat de cil. Fotea Costel, îri 
calitate de preedinte al Consiliului Jude ţean Galaţi, iegal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului iude ţean rir. 1 57 din 29.09.20 1 6; 

2. Municipiul Galati, prin Consiliul Local aI rnunicipiului Gala ţi, cu sediul în municipiul 
Galaţi, str. Doinnească, nr. 38, judeţul Galaţi, cod 800008, reprezentat de dl. Enache Cristian 
- Sorin, în calitate de viceprimar al municipiului Gala ţi, legal împuternicit îri acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 28.07.2016; 

3. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al rnunicipiului Tecuci, cu sediul în municipiul 
Teeuci, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 66, jude ţul Galaţi, cod 805300, reprezentat de dl. Holban 
Anclrei, în calitate de reprezentant al municipiului Tecuci, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 27.07.2016; 

4. Orau1 Berestj, prin Consiliul Local al orasului Bereti, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, 
Bereti. judeţul Galaţi, cod 805 100, reprezentat de dl. Her ţa Petrea, în calitate de reprezentant 
al oraşului Beresti, iegal îrnputernicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 11 din 
22.07.2016; 

5. Orasul Tg. Bnjor, prin Consiliul Local al orau1ui Tg. Bujor, cu sediul în orau1 Tg. Bujor, 
str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 1 05, judeţul Galaţi, cod 805200, reprezentat de dl. 
Clirinciuc Vasile, în cal[tate de reprezentant a1 orau1ui Tg. Bujor, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 12.07.2016; 

6. Coinuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna Barcea, str. 
Mihai Eniinesc.i. nr. 1, judetul Gala ţi, cod 807005, reprezentat de dl. Anghel Ilie, în calitate 
de viceprin-iar al comunei Barcea, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Localnr.24dia29.11.2016; 

7. Coinuna Bălăbănesti, prin Consiliul Local al comunei Bă1ăbăneti, cu sediul îri sat 
Bă1ăbăneti, cornuna B ălăbănesti, str. Principal ă , nr. 22, judeţul Galaţi, cod 807010, 
reprezentat de dl. Neam ţu Grigore - Vasilică, în calitate cle reprezentant al comunei 
Bă1ăbăneti, iegal împuternicit în acest scop prin Hotărârea ConsiliuIui Local nr. 10 din 
29.07.2016; 

8. Coinuna Bă1ăşeti, prin Consiliul Local al cornunei B ă1ă eti, cu sediul în comuna Bălă eti, 
judeţul Galaţi, cod 807020, reprezentat de cll. Maftei Cezar Paul, în calitate de primar al 
cornunei Bălăsesti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 9 din 
19.07.2016; 

9. Coinuna Băleni, prin Consiliul Local al comunei B ăleni, cu sediul în comuna B ăleni, str. 
Principală, nr. 30, judeţul Galaţi, cod 807025, reprezentat de dl. Oprea Lic ă, în calitate de 
prirnar a1 comunei B ăleni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
8 din 20.07.2016; 
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10. Coinuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei B ăneasa, cu sediul în comuna 
Baneasa, jude ţul Galati, cod 807030, reprezentat de dl. Gache George - Aurelian, în calitate 
de primar al comunei B ăneasa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 23 din 06.10.2016; 

11. Comuna Bereti-Meria, prin Consiliul Local al comunei Bere şti - Meria, cu sediul în 
cornuna Bereti Meria, jude ţul Galaţi, cod 807035, reprezentat de dl. Onu Georgic ă, în 
calitate de reprezentant al comunei Bere şti - Meria, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local rir. 24 din 20.10.2016; 

12. Comuna Branistea, prn Consiliul Local al comunei Branitea, cu sediul în comuna 
Branitea, jude ţul Galaţi, cod 807050, reprezentat de clna. Bariz Liliana, în calitate de 
reprezentant al comunei Branitea, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 11 din 28.07.2016; 

13. Comuna Brăhă eşti, prin Consiliul Local al cornunei Br ăhă eti, cu sediul în comuna 
Brăhă eşti, judeţul Galaţi, cod 807055, reprezentat de dl. Durnitru Mircea, în calitate de 
primar al cornunei Br ăhă eti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 12 din 23.07.2016; 

14. Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local aI comunei Buciumeni, CU ;  sediul în comuna 
Buciurneni, str. Principal ă, nr. 213, judeţul Galaţi, cod 807060, reprezentat de dl. Anghelu ţă  
Sergiu, în calitate de viceprimar al comunei Buciumeni, legal îrnputernicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 15.07.2016; 

15. Comuna Cavadineti, prin Consiliul Local al comunei Cavadineti, cu sediul în comuna 
Cavadineti, judeţul Galaţi, cod 807065, reprezentat cle dna. Bourceanu D ănuţa - Mihaela, în 
calitate de primar al comunei Cavadineti, legal împuternicit ă  în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 8 din 19.07.2016; 

16. Comuna Cerţeti, prin Consiliul Local al comunei Cer ţeti, cu sediul în comuna 
Cerţeti, judeţul Galaţi, cod 807070, reprezentat de dI. Cotoranu Daniel, în calitate de prirnar 
al comunei Cerţeti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 10 
din 2107.2016; 

17. Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul în comuna Corni,. 
judeţul Galaţi, cod 807075, reprezentat de dl. Prodan Vasile, în calitate de primar al comunei 
Corni, legaiîmputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local rir. 7 din 29.07.2016; 

18. Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod, cu sediul în sat Corod, cornuna 
Corod, judeţul Galaţi, cod 807080, reprezentat de dl. Masgras Cornel, în calitate de 
viceprimar al comunei Corod, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 7 din 21.07.2016; 

19. Comuna Cosmeti, prin Consiliul Local al cornunei Cosmeti, cu sediul în comuna 
Cosmeti, judeţul Galaţi, cod 807085, reprezentat de dl. Ţuchet Iancu , în calitate de 
reprezentant al comunei Cosme şti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 31 din 20.07.2016; 

20. Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri, cu sediul în 
comuna Costache Negri, jude ţul Galaţi, cod 807095, reprezentat de dna. Niculescu Ernilia, în 
calitate de primar al comunei Costache Negri, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 8 din 25.07.2016; 

21. Coniuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul în comuna Cuca, str. 
Principală, nr. 684, judetul Galati, cod 807100, reprezentat de dl Vlad Mihăită, în calitate de 
primar a1cmunei Cuca, legal îrnputernicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 
12 din 27.07.2016; 

22. Coinun:a Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna 
Cudalbi, judeţul Galaţi, cod 807105, reprezentat de dna. Gradea Sanda, în calitate de 
reprezentant al comunei Cudalbi, Iegal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 8 din 14.07.2016; 

23. Coinuna Cuza-Voclă , prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. 
Principală, comuna Cuza - Vodă, judeţul Galaţi, cod 807271, reprezentat cle dI. Codrescu 
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Dănuţ, în calitate de prirnar al comunei Cuza-Vod ă, Iegal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului i,.oca1 rar. 10 din 19.07.2016; 

24. Comuna Drăgănesti, prin Consiliul Local al comunei Dragăneti, cu sediul în comuna 
Drăgănesti, judeţul Galaţi, cod 807110, reprezentat de dna. Condrache Angela, în calitate de 
reprezentant a1 comunei Dr ăgăneşti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 11 din 18.07.2016; 

25. Coinuna Drăgueni, prin Consiliul Local al comunei Dr ăgueni, cu sediul în comuna 
Drăgueni,;;•.jude ţu1 Galaţi, cod 8071 15, reprezentat de dl. Vintil ă  Dumitru, în calitate de 
primar al cornunei Drăgueni, Iegal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 8 din 1 1.07.2016; 

26. Comuna Fîrţăneti, prin Consiliul Local al comunei Fîrţăneti, cu sediul în comuna 
Fîrţăneti, judeţul Galaţi, cod 1.807125, reprezentat de d1. Filote Adrian, în calitate de primar al 
comunei Fîrţăneti, Iegal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 12 
din 15.07.2016; 

27. Comuna Foltesti, prin Consiliul Local al comunei Folte şti, cu sediul în sat Folteti, 
comuna Folteşti,judeţul Galaţi, cod 807130, reprezentat de dna. Munteanu Lenu ţa, în calitate 
de primar al comunei Folteti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 14 din 31.08.2016; 

28. Coinuna Fruinuiţa, piin Consiliul Local al comunei Frumui ţa, cu sediul în sat 
Frurnuita, comuna Frumuiţa: str. Principal ă, nr. 194, judeţul Galaţi, cod 807135, reprezentat 
de dl. Munteanu Ioan - Nelu, în calitate de primar al cornunei Frumui ţa, legal împuternicit în 
acest,scpp prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 19 din 16.08.2016; 

29. Coinuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna 
Fundeni, judeţul Galaţi, cod 807140, reprezentat de dna. Stan Vasilica, în ca1itate de 
reprezentant al comunei Fundeni, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 7 din.29.07.2016; 

30. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sdiu1 în comuna 
Ghidigeni, judeţul Galaţi, cod 807145, reprezentat de dna. Medeleanu Ana -;Maria, în calitate 
de administrator public al comunei Ghidigeni, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 8 din 22.07.2016; 

31. Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediu,1 în comuna Gohor, str. 
Principală, nr. 711, judeţul Gaaţi, cod 807157, reprezentat de dl. Sârghie Gelu, în calitate de 
primar al comunei Gohor, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local rar. 
10din31.08.2016; 	, 

32. . Coniuna Griviţa, prin Consiliul Local al comunei Griviţa, cu sediul în comuna Grivi ţa, 
judeţul Galaţi, cod 807160, reprezentat de dI. Anghelu ţă  Florin, în calitate de viceprimar al 
comunei Griviţa, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 9 din 
1 3.07.201 6; 

33. Coiuna Independen ţa, prin Consiliul Local al comunei Independenţa, cu sediul în str. 
T.Vladimirescu, nr. 8 1, comuna Independen ţa, judeţul Galaţi, cod 8071 65, reprezentat de dl. 
Tărbuc Viorel, în calitate de primar al comunei Independen ţa, Iegal împuternicit îii acest scop 
prin Hotărâre&Consiliului Local rar. 11 din 25.07.2016; 

34. Coinuna Iveti, prin Consiliul Local al comunei Iveti, cu sediul în s ţr. G-ral Eremia 
Grigorescu, nr. 45 1, comuna Ive şti, judeţul Galaţi, cod 807170, reprezenţat de dl. Hamza 
Cornel, în calitate de primar al comunei Iveti, Iegal împutemicit în acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 9 din 12.07.2016; 

35. Conuina Joră ti, prin Consiliul Local al comunei Joră ti, cu sedînl în comuna Joră ti, 
str. Principală, nr. 325, judeţu1 Galaţi, cod 8071 75, reprezentat de dl,Tufa Viorel, în calitate 
de viceprimar al comunei Jor ă ti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 7 din 21.07.2016; 

36. Comuna Liesti, prin Consiliul Local al comunei Lieti, cu sediul în str. Principal ă , nr. 
2095, comuna Lieti, jude ţul Galaţi, cod 807180, reprezentat de dl. Bo ţ  Iulian, în calitate de 
primar al comunei Lieşti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 
9 din 08.07.2016; 
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37. Comuna Măstăcani, prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, cu sediul în comuna 
Mastacani, jideţu1 Ga!aţi, cod 807190, reprezentat de dI. Ilie D ănuţ, în calitate de primar al 
comunei Măstăcani, legal împuternicit în acest scop prin }lot ărârea Consiliului Local nr. 9 din 
08.07.2016; 

38. Coinuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna 
Movileni, judeţul Galaţi, cod 8071 95, reprezentat de dl. Moisă  Marian, în calitate de primar aI 
comunei Movileni, legal împuternicit îri acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 
18.07.2016; 

39. Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu secliul în comuna 
Munteni, str. Mihai Eminescu, nr. 83 bis, judeţul Galaţi, cod 807200, reprezentat de dl. Turcu 
Marin, îri calitate de viceprimar al comunei Munteni, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 21 .07.2016; 

40. Comuna Nămoăoasa, prin Consiliul Local al comunei Nămoloasa, cu sediul în comuna 
Nămoloasa, str. Principală, nr. 225, judeţul Galaţi, cod 807210, reprezentat de dl. Apostu 
Viorica, în calitate de reprezentant a1 comunei N ămoloasa, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 18.07.2016; 

41. Comuna Negri1eti, prin Consiliul Local al comunei NegriIeti, cu sediul în comuna 
Negri1eti, str. Nicolae Iorga, nr. 25, judeţul Galaţi, cod 807202, reprezentat de dl. Fuica - 
Haisler Alexandru, în calitate de primar al comunei Negrile şti, Iegal îrnputernicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.08.2016; 

42. Comuna Nicoresti, prin Consiliul Local aI comunei Nicoreti, cu sediul în comuna 
Nicoreti, judeţul Galaţi, cod 807215, reprezentat de dna. Ciolan Simona - Corneliu, în 
calitate de reprezentant al comunei Nicoreti, legal împuternicit în aces ţ  scop prin }Iotărârea 
Consiliului Local nr. 17 din 14.07.2016; 

43. Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul în comuna Oancea, 
str. Naţională. Nr. 126, judeţul Galaţi, cod 807235, reprezentat de dl. Chiriloaie Victor, în 
calitate de primar al comunei Oancea, legal împuternicit în acest scop prin }Iot ărârea 
Consiliului Local nr. 12 din 25.07.2016; 

44. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Gala ţi, nr. 
181,  comuna Pechea, judeţul Galaţi, cod 807240, reprezentat de dl. Mâncil ă  Mihăiţă, în 
calitate de primar al comunei Pechea, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 8 din 20.07.2016; 

45. Coinuua Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principal ă, nr. 
1474, comuna Piscu, judeţul Galaţi, cod 807245, reprezentat de dl. Vlad Ş tefan, în calitate de 
prirnar al comunei Piscu, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 
10 din 28.07.2016; 

46. Coinuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana, cu sediul în comuna Poiana, 
judeţul Galaţi, cod 807226, reprezentat cte dl. Tudor Ciprian, în calitate de primar al comunei 
Poiana, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Locatnr. 8 din 14.07.2016; 

47. Comuna Priponeti, prin Consiliul Local al comunei Priponeti, cu sediul în comuna 
Priponeti, jude ţul Galaţi, cod 807250, reprezentat de d1. Bîra Iancu, în calitate de viceprimar 
al comunei Priponeti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 8 
din 22.07.2016; 	 . 

48. Comuna Rădesti, prin Consiliul Local al comunei Rădeti, cu sediul în sat Rădeti, 
comuna Rădesti, str. Principal ă, nr. 39, judeţul Galaţi, cod 807014, reprezentat de dl. Porumb 
O. Ioan, în calitate de primar al comunei R ădeti, Iegal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 29.07.2016; 

49. Coniuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu, 
judeţul Galaţi, cod 807255, reprezentat de dl. Mihai Fănel, în calitate de primar al comunei 
Rediu, legal.împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 11 din 22.07.2016; 

50. Comuna Schela, priri Consiliul Local al comunei Schela, cu sediul în comma Schela, 
str. Principal ă, nr. 468, judeţul Galaţi, cod 807265, reprezentat de dl. Petrea Maricel, în 
calitate de primar al cornunei Schela, legal împuternicit în acest scop prin .Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 18 din 1 1.07.2016; 
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51. Coniuna Scînteieti, prin Consiliul Local al comunei Scînteieti, cu sediul în comuna 
Scînteieşti, judeţul Galaţi, cod 807260, reprezentat de dna. Bute Ghiorghe, în calitate de. 
primar al comunei Scînteieti, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local rir. 13 din 03.08.2016; 

52. Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul 
în str. Principală, rir. 570, sat S1. Conachi, judetul Gala ţi, cod 807270, reprezentat de cil. 
Dragomir Emil, în calitate de primar al comunei Slobozia Conachi, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 09.07.2016; 

53. Cn:una Smârdan, prin Consiliul Local al comunei Srnârdan, cu sediul în sat Smârdan, 
judeţul Gaiaţi, cod 807275, reprezentat de dl. Stroea Costic ă, în calitate de primar al comunei 
Srnârdan, legal îrnputernicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 10 din 
22.07.2016;• 

54. Comuna SniuIţi, prin Consiliul Local al comunei Smul ţi, cu sediul în sat Smulţi, comuna 
Smulţi, judeţul Galaţi, cod 807280, reprezentat de dl. Gaon Costic ă, în calitate de primar aI 
comunei Smul ţi, legal împuternicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 11 din 
29.07.2016; 

55. Coniuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul în comuna 
Suceveni, jude ţul Galaţi, cod 807285, reprezentat de dl. Mitrofan Marian, în calitate de primar 
al comunei Suceveni, legal îrnputernicit în acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local rir. 11 
din 29.07.2016; 

56. Comuna Suhurlui, prn Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediul în comuna 
Suhurlui, str. Principal ă , nr. 665, judeţul Galaţi, cod 807255, reprezentat de dl. Ţuţu Gigi, în 
calitate de primar aI comunei Suhurlui, legal împuternicit in acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 13 din 14.07.2016; 

57 	Comuna Sendreni, prin Consiliul Local al comunei Sendreni, cu sediul în sat Sendreni, 
iir. 332, comuna Sendreni, jude ţul Galaţi, cod 807290, reprezentat de dna. Cristea Paul, în 
calitate de primar al comunei Sendreni, legal împuternicit in acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 21 din 1 1 .08.2016; 

58. Comuna Tudor Vladizn[rescu, prin Consiliul Local al comunei TudoiV1adimirescu, cu 
sediul în comuna T. Vladimirescu, jude ţul Galaţi, cod 807295, reprezentat..de dna. Polodeanu 
Săndiţa, în calitate de reprezentant al comunei Tudor Vladimirescu, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local rir. 12 din 15.07.2016; 

59. Comuna Tu1uceti, prin Consiliul Local a1 comunei Tu1uceti, c,u sediul în sat Tu1uceti, 
comuna Tuluce şti, judeţul Galaţi, cod 807300, reprezentat de dl. Bratu Petric ă, în calitate de 
primar al comunei Tu1uceti, iegal împuternicit in acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local 
nr. 12 din 26.07.2016; 

60. Coinuna Ţepu, prin Coiisiliul Local aI comunei Ţepu, cu sediul în comuna Ţepu, str. 
tefan cel Mare, nr. 204, judeţul Galaţi, cod 807305, reprezentat de dl. Pamfile Zaharia, în 

calitate de viceprimar aI comunei Ţepu, legal îrnputernicit in acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 15 din 13.08.2016; 

61. Coinuna Umbrăresti, prin Consiliul Local al comunei Umbrăreti, cu sediul în comuna 
Umbrăreti judeţul Galaţi, cod 807310, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, în calitate de 
prirnar al coriunei Umbr ăresti, Iegal împuternicit in acest scop prin Hot ărârea Consiliului 
Local nr. 10din28.07.2016; 

62. Comuna Valea Măru1ui prin Consiliul Local al comunei Valea M ăruJui, cu sediul în 
comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, cod 807320, reprezentat de dl. Doca Virgil, în calitate 
de primar aI comunei Valea M ărului, Iegal împuternicit in acest scop prin Hot ărârea 
Consiliului Local nr. 16 din 11.07.2016; 

63. Comuna Vînători, prin Consjliul Local al comunei Vîn ători,cu sediul în comuna 
Vînători, str. Eroilor, nr.23, sat Vîn ători, judeţul Galaţi, cod 807325 ,..reprezentat de dl. Ghinea 
Marian, în calitate de primar a1 comunei Vîn ători, legal împuternicit in acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local rir. 12 din 3 1 .08 .20 1 6; 

64. Comuna Vîrlezi, prin CQnsiIiul Local aI comunei Vârlezi, cu sediul în comuna Vârlezi, 
judeţul Galaţi, cod 807330, reprezentat de dl. Patriche Stefan în calitate de primar al comunei 
Vârlezi, legal împuternicit in acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 6 din 18.07.2016; 
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65. 	Conauna Vlădeşti, prin Consiliul Local al cornunei Vl ădeşti, cu sediul în cornuna 
Viădeti, jiideţul Galaţi, cod 807335, reprezentat de dl. Drujescu Eracli, în calitate de primar 
al coniunei V1ădeti, Iegal împuternicit in acest scop prin Hot ărârea Consiliului Local nr. 8 
din 28.07.2016 

denuniiţe colectiv ,,Asociaţii i individual Asociatul, 

ne exprimăm voinţa de a coopera si de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii 
adrninistraţiei publice locale nr. 2 l 5/200 l republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
ale Legii serviciilor coinunitare de utilit ăţi publice nr. 5 1/2006 cii modificările şi cornpletările 
uiterioare, ale Legii nr. l 0 1 /2006 privind salubrizarea Iocalita ţilor, precum şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ţii si fundaţii aprobată  cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, în caclrul asocia ţiei de dezvoltare intercornunitar ă  de utilităţi publice pentru 
servicjul de salubrizare (denumit în continuare ,,Serviciul) ,,ECOSERV (denumit ă  în 
continuare ,,Asociaţia), persoană  juridică  de drept privat, cu statut de utilitate public ă, în 
scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut. 

Având în vedere că : 

Procesul de regionalizare reprezint ă  un elenient esen ţial pentru atiagerea obiectivelor ambi ţioase. 
de investiţii planificate în vederea respect ării angaian-ientelor pe care Rornânia si le-a asumat prin 
Tratatul de aderare la Uniunea European ă, în ceea ce privete serviciile de salubrizare, incluzând 
activităţile de colectare, transport • tratare si depozitare a deeurilor rnunicipale. . In acest sens, din 
analizele efectuate la nivelul fiec ărei unităţi adrninistrativ-teritoriale rezult ă  cu claritate c ă  pentru 
buna func ţionare a serviciilor de salubrizare si pentru îndeplinirea cerin ţelor: impuse de Iegislaţia 
în vigoare si a angajamentelor pe care Rornânia si 1e-a a.sumat în procesu .12 de aderare la Uniunea 
Europeană , sunt necesare investi ţii financiare considerabile în sisternele publice de salubrizare ce 
depă esc capacitatea financiar ă  a acestor unit ăţi administrativ-teritoriale. 

CAPITOIUII 
I)ENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 

Art. 1 - Denurnirea Asociaţiei este ECOSERV, conforni dovezii priviiid disponibilitatea 
denurnirii nr--:.î 100333 din 23 iunie 2011, eliberată  de Ministerul Justi ţiei. Asociaţia va avea 
tanipiIă  şi însernne proprii. 

Art. 2 - (1) Asociaţia are sediul în România, rnunicipiul Gala ţi, str. Tecuci, nr.5, bl. V2, parter, 
judeţul Galaţi. 
(2) Sediul Asocia ţiei va putea fi mutat în orice alt Ioc aflat pe raza nnit ăţilcir adrninistrativ-
teritoriale membre, din jude ţul Galaţi în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a Asocia ţiei sau 
a consiliului director, conform prezentului statut. 
Art. 3 - Asociaţia este constituit ă  pe o durată  nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 
Registrul asociaţiilor si fundaţii1or 

CAPITOLUL 11 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Art. 4 - (l) Asocia ţia se constituie în scopul înfiin ţării, organizării, reglementării, finanţării, 
exploatării, rnonitorizării si gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, nurnite în 
contiiivare servicii, pe raza de con-ipeten ţă  a unităţilor administrativ-teritoriale rnembre, precum 
i realizarea în comun a unor proiecte de investi ţii publice de interes zonal sau regional destinate 

înfiinţării, rnodernizării i/sau dezvoltării, după  caz, a sistemelor de utilit ăţi publice aferente 
serviciilor, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciilor. 
(2) Forma de gestiune a serviciilor va fi gestiunea delegat ă, care se va realiza, în baza mai multor 
contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Lgii nr. 5 1/2006, 
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cu inodificările si coiripletările ulterioare, si ale legilor speciale aplicabile, denurnite in 
continuare contracte de delegare. 
(3) Asociaţii declară  că  interesul comun ce st ă  la baza constituirii Asociaţiei este interesul 
general al Iocuitorilor de pe raza unitatilor administrativ teritoriale membre din jude ţul Galaţi, 
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor în scopul asigurării de servicii de calitate în condi ţiile 
unor tarife si/sau taxe care s ă  respecte limitele de suportabilitate ale popula ţiei si principiul 
poluatorul p1ătete, atingerea si respectarea standardelor europene privind protec ţia mediului, 

precum si cresterea capacitătii, de atragere a fondurilor pentru finanţarea  investiţiilor necesare în 
infrastructura tebnico-edjjjtară  aferentă  serviciului. 
Art. 5 - (1)Asociaţia are următoarele obiective: 

a) să  elaboreze si să  aprobe strategia de dezvoltare a serviciului; 
b) să  monitorizeze derularea proiectelor de investitii în mfrastructura tebnico-edilitar ă  

aferentă :serviciilor, inclusiv realizarea investi ţiei aferente proiectului prin accesarea de 
fonduri europene; 	 • 

c) să  constituie interfa ţa pentru discuţii si să  fîe un partener activpentru autorit ăţile 
administraţiei publice locale în ceea privete aspectele de dezvoltare si de gestiune a 
serviciilor, în scopul de , a coordona politicile si ac ţiunile de intees general în vederea 
implementării unui management integrat al deeuri1or în j ude ţul Galaţi; 

d) să  elaboreze si să  aprobe caietele de sarcini si regulamentul de organizare si fincţionare a 
serviciului; 

e) să  elaboreze si să  aprobe, documenta ţiile de atribuire a contractelor de delegare, inclusiv 
condiţiile de participare i criteriile de selec ţie a operatorilor, cu excep ţia situaţiei 
atribuirii directe conform prevederilor art. 31 din Legea nr.51/2006, cu modific ările 
ulterioare; 

f să  .încheie contractele de delegare cu operatorii, prev ăzute la art. 4 alin. 2 din prezentul 
statut, în numele si pe seama uriităţilor administrativ teritoriale membre implicate, care 
vor avea împreună  calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 29 din Legea nr. 
5 1/2OQ, cu modificările si completările uiterioare; 

g) să  monitorizeze executarea contractelor de delegare si să  informeze regulat asociaţii 
despre aceasta, s ă  urmărească  îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în 
ceea ce privete realizarea indicatorilor de performan ţă , executarea lucrărilor încredinţate 
operatorilor si calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) i, în confo ţmitate cu mandatul 
primit si cu prevederile contractuale, s ă  aplice penalit ăţile contractuale; 

h) să  identifice si să  propună  orice ac ţiuni vizând creterea oportunit ăţilor de finanţare a 
proiectelor de investi ţii în infrastructura tebnico-edilitar ă  aferentă serviciului; 

i) să  îmbunătăţească  planificarea investi ţiilor în infrastructura tebnico-edilitar ă  aferentă  
serviciului; 

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asocia ţiei, prin prezentuJ statut, asocia ţii mandatează  Asociaţia 
să  exercite în numele si pe seama.lor urinătoarele atribu ţii legate de servicii: 

a) să  elaboreze si să  aprobe . strategia de dezvoltare, programele de reabilitare, extindere si 
modernizare a infrastructurii existente aferente serviciilor, programele de creare a unor 
noiinfrastructuri precum si programele de mediu; 

b) să  consulte asociaţiile de utilizatori pentru a stabili politicile si strategiile locale si 
modalităţile de organizare şi funcţionare a serviciilor si să  informeze periodic utilizatorii 
în legătură  cu situatia serviciilor si politicile de dezvoltare a acestuia, 

c) să  elaboreze si să  aprobe următoarele documente: 
(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activit ăţi componente ale 

serviciilor privind atat colectarea deeuri1or si transportul acestora la instalatiile cle 
deseuri, cat si operarea instalatiilor de deseuri; 

(ii) documentaţiile de atribuire (inclusiv condi ţiile de participare si criteriile de 
selecţie a operatorilor) elaborate în vederea atribuirii contractelor .de delegare a gestiunii 
privind aceste activit ăţi, 

(iii) caietele de sarcini si regulamentul consolidat si armonizat ale serviciilor; 
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d) să  numească  membrii comisiilor de Iicita ţie, pentru procedurile de licita ţie publică  
organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al c ăror obiect este gestiunea 
activităţilor de colectare si transport a deeuri1or si operarea instalatiilor de deseuri; 

e) să  rnonitorizeze şi să  controleze respectarea obliga ţiilor si responsabilităţilor asumate de 
către cperatori în cadrul contractelor de delegare, în baza si conforrn prevederilor acestor 
contracte, cu privire la: 

(i) modul de respectare si de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de 
către operatori, în special în respectarea indicatorilor de perforian ţă  şi în relaţia 
cu utilizatorii; 
(ii) modul de administrare, exploatare, între ţinere si menţinere în func ţiune, 
dezvoltare şi modernizare a infrastructurii aferente serviciilor, cu accent pe 
exploatarea eficient ă  si sigură  a inflastructurii aferente serviciilor si a altor bunuri 
ce aparţin patrimoniului public/privat aI unit ăţii admini strativ-teritoriale, afectate 
serviciilor; 
(iii) modul în care se asigură  protecţia mediuîui si a patrimoniului public. 
(iv) modul în care se asigur ă  protecţia utilizatorilor. 

f) să  aplice măsurile corectiye menţionate în contractele de delegare aplicabile, în situa ţia în 
care operatorii nu respect ă  nivelul indicatorilor de eficienţă  si de performanţă  la care s-
auob1igat; 

g) să  rdieze conflictele dintre utilizatori si operatori Ia cererea uneia dintre p ărţile 
contractului de prestare/furnizare de servicii; 

h) să  stabilească  o politică  tarifară  coerentă  la nivelul întregii aru a proiectului, 
i) începândde la data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea si transportil deeuri1or si 

operarea instalatiilor de deseuri, pentru o zon ă  de colectare determinată, să  aprobe acest 
tarifîn numele si pe searna asocia ţilor implicaţi. 

CAPITOLUL 111 
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

Art. 6 - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare 
acoperirii cheltuielilor de organizare , func ţionare si desfă urării activităţilor proprii, pe de o 
parte, si din dreptul de folosinţă  gratuită  asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al 
asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asocia ţiei cle către asociaţi, pe de altă  parte. 
(2) Patrirnoniul ini ţial al Asociaţiei, este în valoare total ă  de 78.000 lei, alcătuit de aportul în 
numerar a1asocia ţi1or, după  cum urmează : 

- 	 Judeţu1 Galaţi ........................................ 10000 Lei 
- 	 Municipiul Galaţi ..................................... 5000 Lei 
- 	 Municipiul Tecuci. .... ...................................... 1000 Lei 
- 	 Oraşul Bereti ......................................... .1 000 Lei 
- 	 Oraşul Tg. Bujor;..... ................................. ...1000 Lei 
- 	 Comuna Bă1ăbăneti ............................ ..... . : 	 1000 Lei 
- 	 Comuna Barcea ....................................... ......1000 Lei 
- 	 Cornuna Bălăsesti . ...................................... • 	1000 Lei 
- 	 Comuna Băleni ..... .................................. ....1 000 Lei 
- 	 Comuna Băneasa ..... . ............................... .. 1000 Lei 
- 	 Cornuna Beresti-Meria............................... 1000 Lei 
- 	 Comuna Branistea.................................... 1000 Lei 
- 	 Comuna Brăhăşeşti ................................... 1 000 Lei 
- 	 Comuna Buciumeni ................. . ................ 1000 Lei 
-. 	Comuna Cavadineti ................................. 1 000 Lei 
- 	 Comuna Cerţeti ...................................... 1 000 Lei 
- 	

. Comuna Corni ......................................... 1 000 Lei 
- 	 cmunaCorod ....................................... 1000 Lei 

:-- 



- Comuna Cosmeşti 	 . 
- 	Comuna Costache Negri........................... 
- 	Comuna Cuca......................................... 
- 	Comuna Cudalbi ....... ............................... 
- 	Comuna Cuza-Vodă ................................. 
- 	Comuna Drăgăneti................................. 
- 	Comuna Drăgueni.................................. 
- 	Comuna Fîrţăneşti................................... 
- 	Comuna Foltesti. ...................................... 
- 	Comuna Frumui ţa................................... 
- 	Comuna Fundeni ...................................... 

Comuna Ghidigeni ....... ............................. 
- 	Comuna Gohor........................................ 
- 	Comuna Grivi ţa............................................... 
- 	Comuna Jndependen ţa................................... 
- 	Comuna Jvesti................................................. 
- 	Comuna Joră ti............................................... 
- 	Comuna Liesti ............................................... 
- 	Comuna Măstăcani......................................... 
- 	Comuna Movileni............................................ 
- 	Comuna Munteni............................................ 
- 	Comuna Nămoloasa....................................... 
- 	Comuna Negrilesti.......................................... 
- 	Comuna Nicoresti .......................................... 
- 	Comuna Oancea............................................. 
- 	Comuna Pechea ... ............................................ 
- 	Comuna Piscu................................................ 
- 	Comuna Poiana.............................................. 
- 	Comuna Priponeti .......................... ................ 
- 	Cornuna Rădeti............................................. 
- 	Comuna Rediu ....................... ......................... 
- 	Comuna Schela.............................................. 
- 	Comuna Scînteiesti......................................... 
- 	Comuna Slobozia Conache............................ 
- 	Comuna Smîrdan........................................... 
- 	Comuna Smulţi ..... ........................................... 
- 	Comuna Suceveni.......................................... 
- 	Comuna Suhurlui............................................ 
- 	Comuna Sendreni ............................................ 
- 	Comuna Tudor Viadimirescu ....................... ... 
- 	Comuna Tulucesti........................................... 
- 	Comuna Ţepu................................................. 
- 	Comuna Umbrăresti .... .................................... 

Comuna Valea Mărului ........ ........................... 
- 	Comuna Vînători............................................. 
- 	Comuna Vîrlezi........................................ 
- 	Comuna Vlădesti..................................... 

1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
i000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 
1000 Lei 

(3) Asociaţii vor putea da în folosin ţă  gratuită  Asociaţiei bunuri atlate în domeniul public sau 
privat al unităţilor administrativ teritoriale membre, specificând care sunt bunurile care se dau în 
folosinţă  gratuită  Asociaţiei, dacă  acestea aparţin domeniului public sau privat, Iocal ori 
judeţean, care este ternienui pentru care sunt date în folosin ţă  , hotărârea autorităţii deliberative a 
unităţii administrativ teritoriale membre prin care se aprob ă  darea în folosinţă  a acestora. 
Art. 7 - (1) Sursele de venit ale Asocia ţiei sunt următoarele: 
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a) contribuţiile asociaţilor Ia formarea patrirnoniului ini ţial, cotizaţiile asociaţilor si alte 
contribuţii cle la bugetele locale ale unit ăţii administrativ teritoriale membre; 

b) clobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi ţii legale; 
c) donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) orice alte surse de venituri prev ăzute de lege sau de prezentul statut. 

Art. 8 - Asociaţia nu are calitatea de operator si nu va desfă ura activităţi economice. 
Art. 9 - Asociaţia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situaţiile financiare se 
întocmesc si se public ă, în confornutate cu Iegislatia în vigoare 

CAPITOLUL IV 
ASOCIAŢII 

Art. 10 - Asociaţii au următoarele drepturi: 	 . 
a) să  aleagă  i să  fie a1ei în, organele de conducere ale Asocia ţiei, prin reprezentanţii lor în 

aceste organe; 
b) să  participe la luarea hotărârilor în cadrul Asocia ţiei, conform prevederilor prezentului 

Statut; 
c) să  primească  Ia cerere toate informa ţiile disponibile care privesc activitatea Asocia ţiei. 

Art. 11 - Asociaţii au următoarele obligaţii: 
a) să  respecte statutul, actul constitutiv si hotărârile organelor conducere ale Asocia ţiei; 
b) să  j1ătească  cotizaţia anuală, fixată  prin prezentul statut, dup ă  cum urmează : 
- cotizaţia Consiliului Jude ţean Galaţi în sumă  de 100.000 lei/an 
- cotizatia pentru municipii, orase si comune în sum ă  de 1 leuilocuitor/an 

plata urn-iând să  se facă  pnă  Ia 30 iunie a fiecărui an; 
c) să  promoveze şi să  participe activ la ac ţiunile desfă urate de Asociaţie; 
d) să  participe, prin reprezentantii lor Ia sedintele adun ării generale a Asociatiei 

Art. 12 - (1) Calitatea de asociat înceteaz ă  în cazul retragerii sau excluderii din Asocia ţie, 
conform prevederilor prezentului articol. 
(2) Retragerea din Asocia ţie nu poate avea loc decât în situa ţia în care asociatul respectiv se 
retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dac ă  
oricare dintre asociaţi dorete să  se retragă  din contractul de delegare si, respectiv, din Asociaţie, 
acesta va notifica preedinte1ui aocia ţiei si celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei 
va convoca adunarea general[ a asocia ţilor în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de 
notificări. Adunarea general ă  va. analiza consecinţele retragerii si modificările ce se impun la 
contractele de delegare (în special în ceea ce privete investi ţiile), conform prevederilor fiec ărui 
contract de delegare si va hotărî modificarea corespunz ătoare a prezentului statut şi a actului 
constitutiv aJ Asociaţiei. 
(3) In cazu1n care un asociat nu aprob ă  contractul de delegare ce urmeaz ă  să  fie încheiat cu 
operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent c ă  retragerea are loc 
înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din 
Asociaţie. Preedinte1e Asociaţiei va convoca adunarea general ă  în cel mult 30 de zile de la data 
la care s-a luat la cuno ştinţă  respectiva situaţie. Adunarea generală  va hotrî excluderea din 
Asociaţie, va analiza consecin ţele excluderii si modificările ce se impuif, 1a contractele de 
delegare (în special cu privire la investi ţii), în conformitate cu prevederile contractelor de 
delegare respective, si va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut si a actului 
constitutiv al Asociaţiei. 
(4) Este asimilat refuzului de a delega gestiunea serviciului si neadoptarea, în dou ă  sedinte 
consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat, a hot ărârii de aprobare a delegării 
gestiunii serviciului către operatorul prev ăzut la articolul 17 alineatul (2) litera g) din alte motive 
decât un vot negativ. 
(5) Orice membru care se retrage :Sau  este exclus din Asociaţie este obligat să  plătească : 

a) sumele corespunz ătoare investi ţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent dac ă  
suntextinderi sau îniocuiri) în infrastructura aferent ă  serviciilor delegate, de care a 
benefuiat pe durata cât a fost membru al Asocia ţiei; 
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b) surnele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare. 
Art. 13 - (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asocia ţilor, noi membri. Acetia au dreptul si 
obligaţia să  atribuie gestiunea serviciului operatorului cu care Asocia ţia a încheiat sau va încheia 
contractul de delegare în numele ş i pe seama asociaţilor, în condiţiiie legii. Pentru a vota o astfel 
de hotărâre, reprezentantii asocia ţilor în adunarea general ă  a Asociaţiei, aunevoie de un mandat 
special prealabil din partea unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezint ă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local sau jude ţean, dacă  e cazul. 
(2) In urma adoptării hotărârii adunării generale a asocia ţilor de a accepta un nou membru, se va 
încheia un act adi ţional ia prezentul statut prin care noul niembru va fi men ţionat în preambulul 
statutului. 
(3) Se consideră  că  orice nou membru al Asociaţiei acceptă  în totalitate prevederiie statutului si 
actului constitutiv al Asocia ţiei la data aderării sale. 
(4) In situaţia în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, s ă  atribuie direct 
gestiunea serviciului s ău către operatorul cu care Asocia ţia a încheiat contractul de delegare în 
numele si pe•• seama asocia ţilor, acesta va delega gestiunea serviciului s ău respectivului operator 
si se va încheia un act adi ţional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asocia ţie în 
numele si pe seana asociatului respectiv. 

•. CAPITOLUL V 
ORGANELE ASOCIATIEI 

Adunarea General ă  a Asocia ţiei 

Art. 14 - (1) Adunarea general ă  este organul de conducere a1 Asocia ţiei, format din toţi 
reprezentan ţii tuturor asociaţilor,, care vor fi primarii pentru municipii, orae si comune si 
preedinte1e Consiliului Jude ţean Galaţi, sau îniocuitorii acestora legali, desemna ţi prin hotărâre 
a autorităţilor deliberative a asociaţilor. 
(2) Mandatul reprezentanţilor este valabil atâta timp cât manciatul de primar sau preedinte este 
valabil; 
(3) Fiecareasociat va depune toate diligen ţele pentru a-i asigura reprezentarea permanent ă  în 
cadrul adunăni generale a Asociaţiei. 
(4) Hotărârile. de numire/revocare/înlocuire a reprezentan ţilor vor fi transmise, în copie, 
Asociatilor si presedintelui Asociatiei în termen de 3 (trei) zile lucr ătoare de la data erniterii lor.  
Art. 15 - Sunt numi ţi în calitate de membri ai Adun ării Generaie: 

i. 	D-1. Fotea Costel, nuniit de Consiliui Jude ţean Galaţi 
2. D-1. Enache Cristian - Sorin, nuniit de Consiliul Local al Municipiul Gala ţi 
3. D-l. Holban Andrei, nuniit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci 
4. D-l. Herţa Petrea, numit de Consiliul Local al orau1ui Bereti 
5. D-1. Chirinciuc Vasile, numit de Consiliul Local aI orauIui Tîrgu Bujor 
6. D-l. Anghel Ilie, numit de Consiliul Local al comunei Barcea 
7. D-1. Neamţu Grigore, numit de Consiliul Local al comunei B ă1ăbăneti 
8. D-1. Maftei Cezar Paul, numit de Consiliul Local al comunei B ă1ă eti 
9. D-1. Oprea Lică, numit de Consiiiul Local al comunei B ăleni 
10. D-l. Gache George- Aurelian, numit de Consiliul Local al comunei B ăneasa 
1 1. D-1. Onu Georgică, numit de Consiliul Local al cornunei Bereti-Meria 
12. D-na. Bariz Liliana, numit ă  de Consiliul Local al coniunei Brariitea 
1 3 . D-1. Dumitru Mircea, numit de Consiiiul Local al comunei Br ăhă eti 
14. •,.D-1.  Angheluţă  Sergiu, numit de Consiliul Local al comuaei Buciumeni 
15. D-na. Bourceanu Dănuţa Mihaela, numită  de Consiliul Local al comunei 

Cavadineti 
16. D-1. Cotoranu Daniel, numit de Consiliul Local al comunei Cer ţ ti 
17. D-i. Prodan Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Corrii 
18. D-1. Masgras Corael, numit de Consiiiul Local al comunei Corod 
19. D-l. Ţuchel Iancu, nurnit de Consiliul Locai al comunei Cosrneti 
20. D-na. Niculescu Emilia, numit ă  de Consiliul Local al comunei C. Negri 
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21. D-1. Vlad Mihăiţă, numit de Consiliul Local al comunei Cuca 
22. D-na. Gradea Sancla, numit ă  de Consiliul Local aI comunei Cudalbi 
23. D-1. Codrescu D ănuţ, numit de Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă  
24. D-na. Condrache Angela, numit ă  de Consiliul Local al comunei Drăgăneşti 
25. D-1. Vintilă  Dumitru, numit de Consiliul Local aI comunei Dr ăgueni 
26. D-1. Filote Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Fîr ţăneti 
27, D-na. Munteanu Lenuţa, numită  de Consiliul Local al comunei Folteti 
28. D-1. Munteanu Ioan Nelu, numit de Consiliul Local al comunei Frumui ţa 
29. D-na. Stan Vasilica, numit ă  de Consiliul Local al comunei Fundeni 
30. D-na. Medeleanu Ana - Maria, numit ă  de Consiliul Local al comunei Ghidigeni 
31. D-1. Sârghie Gelu, numit de Consiliul Local al. comunei Gohor 
32. D-1. Angheluţă  Florin, numit de Consiliul Local al comunei Griviţa 
33. D-1. Tărbuc Viorel, numit de Consiliul Local aI comunei Independenţa 
34. D-1. Hamza Comel, numit de Consiliul Local al comunei Iveti 
35. D-1. Tufa Viorel, numit de Consiliul Local al comunei Jor ă ti 
36. D-1. Boţ  Iulian, numit de Consiliul Local al comunei Lieti 
37. D-1. Ilie Dănuţ, numit de Consiliul Local al comunei IUt ă tăcani 
38. D-1. Moisă  Nlarian, numit de Consiliul Local a1 comuneiMovileni 
39. D-1. Turcu Marin, numit de Consiliul Local a1 comunei Munteni 
40. D-na. Apostu Viorica, numit ă  de Consiliul Local al comunei Nămoloasa 
41. D-1. Fuică-HaislerAlexandru, nuniit de Consiliul Local a1 comunei Negrileti 
42. D-na. Ciolan Simona, nurnită  de Consiliul Local al comunei Nicoreti 
43 D-1. Chiriloaie Victor, numit de Consiliul Local al comunei Oancea 
44 D-1. Mâncil ă  Mihăiţă, numit de Consiliul Local al comunei Pechea 
45. D-1. Vlad Stefan, numit de Consiliul Local a]. comunei Piscu 
46. D-1. Tudor Ciprian, numit de Consiliul Local al comunei Poiana 
47. D-1. Bîra Iancu, numit de Consiliul Local al comunei Priponeti 
48. D-l. Porumb Ioan, nurnit de Consiliul Local al comunei R ădeti 
49. D-1. Mihai Fănel, numit de Consiliul Local al comunei Rediu 
50. D-1. Petrea Maricel, numit de Consiliul Locai aI comunei Schela 
51. D-1. Bute Ghiorghe, numită  de Consiliul Local a1 comunei..:Scînteieti 
52. D-I. Dragomir Emil, numit de Consiliul Local al comuneiSlobozia Conachi 
53. D-1. Stroea Costic ă, numit de Consiliul Local al comunei.. Smârdan 
54. D-1. Gafton Costic ă, numit de Consiliul Local al comunei Smul ţi 
55. D-1. Mitrofan Marian, numit de Consiliul Local al comunei Suceveni 
56. D-1. Ţuţu Gigi, nurnit de Consiliul Local al comunei Suhurlui 
57. D-1. Cristea Paul, numit de Consiliul Local al comunei Sendreni 
5 . . D-na. Polodeanu S ăndiţa, numită  de Consiliul Local al comunei T. Vladimirescu 
59. D-1. Bratu Petrică, numit de Consiliul Local al cornunei Tuluce şti 
60. D-l. Pamfile Zaharia, numit de Consiliul Local aI comunei Ţepu 
61. . D-1. Stoica Paraschiv, numit de Consiliul Local al comunei Umbr ăreti 
62. D-1. Doca Virgil, numit de Consiliul Local al comunei Valea M ărului 
63. D-1. Ghinea Marian, numit de Consiliul Local al comunei Vîn ători 
64. D-1. Patriche Stefan, numit de Consiliul Local al comunei Vîrlezi 
65. D-l. Drujescu Eracii, numit de Consiliul Local al comunei V1 ădeti 

Art. 16 - Adunarea generală  alege dintre membrii s ăi preedinte1e Asocia ţiei care are atribu ţiile 
prevăzute în prezentul statut si care reprezintă  Asociaţia în raporturilecu ter ţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel. . 
Art. 17 - (1) Adunarea general ă  îndep1inete atribu ţiile care îi revin adunării generale, conform 
art. 21 al. (2) din Ordonan ţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asocia ţii si fundaţii, aprobată  
cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005 precum si atribu ţiile speciale prevăzute de 
prezentul statut, în exercitarea competen ţelor privind serviciul, conform mandatului încredin ţat 
de către asociaţi prin prezentul statut. 
(2) Atributiile adunării generale a Asocia ţiei cu privire la activitatea proprie sunt: 

a) stabiirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asocia ţiei; 
( 
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b) acordarea desc ărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada 
încheiată  pe baza raportului de activitate prezentat adun ării generale de consiliul director, 

c) aprobarea situa ţiilor financiare ale Asocia ţiei pentru exerciţiul încheiat si proiectului 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerci ţiu financiar. 

d) alegerea si revocarea membrilor consiliului director; 
e) alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirearegulilor generale de 

organizare si funcţionare a comisiei de cenzori; 
f) aprobarea organigramei si politicii de personal a Asocia ţiei,; inclusiv a organiz ării 

aparatului tebnic al Asocia ţiei; 
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asocia ţie în nume propriu a căror valoare 

depă eşte echivalentul în lei al sumei de 30.000 Euro; 
h) modificarea actului constitutiv si a statutului asocia ţiei; 
i) dizolvarea si lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destina ţiei bunurilor rămase după  

Iichidare; 
j) aprobarea primirii de noi membri în Asocia ţie, precum si a retragerii sau excluderii unor 

membri din Asociaţie; 
k) aprobarea cotiza ţiei anuale; 
1) orice alte atributii prev ăzute în Iege sau în statut. 

(3) Atribu ţiile adunării generale a Asocia ţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de 
Asociaţi conform art. 5, alin. 2, sunt 

a) să  aprobe strategia de dezvoltare, programele de reabilitare, extindere si modernizare a 
infrastructurii existente aferente serviciilor, programele de creare a unor noi infrastructuri 
precurn si programele de rnediu elaborate de consiliul director a1 Asocia ţiei conform art. 
25 alin. (3) lit. a) din prezentul statut; 

b) să  aprobe măsurile propuse în rapoartele de monitorizare a execut ării contractului de 
delegare, elaborate si prezentate de consiliul director, conform art. 25 alin. (3) Iit. f) din 
prezentul statut; 

c) să  stabilească  o politică  tarifară  coerentă  la nivelul întregii arii a serviciilor; 
d) să  aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor propuse de operatori, de la data la 

care asociaţii care au delegat operatorilor prin ace1ai contract de delegare gestiunea 
serviciilor aflate sub responsabilitatea lor hot ărăsc trecerea la un sistem tarif unic; 

e) să  ad,opte hotărâri privind aplicarea măsurilor corective si a penalităţilor prevăzute de 
contraclele de delegare, a c ăror execuţie o monitorizează  conform prevederilor(acestor 
contracte, în situa ţia în care operatorii nu respect ă  nivelul indicatorilor de performanţă ; 

f) să  aprobe:  următoarele documente elaborate si prezentate de consiliul director, conforrn 
art. 25 alin. (3) lit. b) din prezentul statut: 

(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activi ţăţi componente ale 
serviciilor privind colectarea deeuri1or şi transportul acestora 1: punctele/sta ţiile de 
transfer; 
(ii) documentaţia de licitaţie (inclusiv condiţiile de participare si criteriile de selec ţie a 
operatorilor) pentru licita ţiile organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a 
gestiunii priviad aceste : activităţi, 
(iii) caietele de sarcini si regulamentul consolidat si armonizat aI Serviciilor; 

g) să  numească  membrii comisiilor de licitaţie, pentru procedurile de licita ţie publică  
organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al c ăror obiect este gestiunea 
următoarelor activit ăţi din; sfera serviciilor: colectarea deeuri1or si transportul acestora la 
staţiile/punctele de transfer. 

Art. 18 - () In baza art. 1 7 alin. 3 din prezentul statut, adunarea general ă  hotără te asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asocia ţiei, ţinând cont de interesul comun si anume: 

- strategia.de  dezvoltare; 
- implementarea si finan ţarea proiectului; 
- dreptul de proprietate asupra bunurilor; 
- contractele de delegare; 	 . 
- politica tarifară . 
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(2) În legătură  cu acestea, asociaţii convin: 
a) Asociaţia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de 

dezvoltare vor fi stabilite investi ţiile aecesare atingerii obiectivelor prev ăzute de această  
strategie si prioritizarea acestora, precum si plaaul de implementare si analiza macro-
suportabilităţii. Planurile deinvesti ţii vor fî actualizate periodic ţinând seama de strategia de 
dezvoltare. 

b) Sursele de finanţare a investi ţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea 
Europeană  sau instituţii financiare, fonduri de 1a bugetul de stat, bugetele locale ale 
asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor, conform prevederilor 
contractului de asociere. 

c) Listele de investitii prioritare si planunle de finantare a acestora vor fi discutate în sedintele 
adunării generale a Asocia ţiei. În func ţie de investi ţiile la care se referă, listele de investi ţii 
prioritare si planurile de finan ţare vor fi anexate la si vor face paite integrantă  din 
contractele de delegare corespunz ătoare. 

d) Studiile de fezabilitate aferente listelor de investi ţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte 
de aprobare. 

e) In funcţie de specificul serviciului, de activit ăţile componente ale acestuia afiate sub 
responsabilitatea fiec ărui asociat si de strategia de dezvoltare, gestiunea serviciilor, respectiv 
a activităţilor componente ale serviciilor, dup ă  caz, precum şi concesiunea sistemelor de 
utilităţi publice aferente serviciilor /activit ăţilor componente ale serviciilor, va fi încredin ţată  
unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare. 

f) Judeţul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor noi realizate 
prin investiţii în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente 
serviciilor si care deservesc mai mul ţi asociaţi, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 
5 1/2006,cu modificările si completările ulterioare. Consiliul Jude ţean va încheia contractele 
de achiziţii•publice de lucrări în vederea realizării acestor bunuri. 

g) Numărul si îÇategoriile de contracte de delegare a gestiunii sunt prev ăzute in Documentul de 
Poziţie privind naodul de implementare al proiectului (denumit în continuare 
AC(iRDUL) si vor fi atribuite conform prevederilor legale si celor convenite de asocia ţi în 
cadrul Acordului. 

h) Operatorii vor fi responsabili de implementarea programelor de investi ţii stabilite prin 
contractele de delegare, vor între ţine, moderniza, reabilita si extinde infrastructura 
concesionată  si vor gestiona serviciile/activit ăţile componente ale serviciilor pe riscul si 
răspunderea lor, conform clauzelor conţractelor  de delegare. 	. 

i) Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operatori a obligaţiilor care le incumb ă  în 
temeiul contractelor de delegare a c ăror execuţie o monitorizează . 

j) Asociaţia va exercita, în numele si pe seama asociaţilor, drepturile si obligaţiile pe care 
aceştia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut si ale 
contractelor de delegare. 

Art. 19 - Reprezentantii asociaţilor în adunarea general ă  sunt responsabili pentru activitatea lor, 
în conformitate cu legile in vigoare. • 
Art. 20 (1) Adunarea General ă  a asociaţilor va fi convocat ă  ori de câte ori este necesar de c ătre 
presedintele Asociatiei sau de un număi de cel putln 1/3 din totalul membrilor asociatiei 
(2) Convocarea trebuie să  fie transmisă  prin  scrisoare, fax sau e-mail cu cel pu ţin 5 (cinci) zile 
calendaristice înainte de sedint ă  si trebuie să  cupnndă  data, ora, locul si ordinea de zi a sedintei 
(3) In funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a sedintei, convocarea va fi trimis ă  numai 
reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul s ă  participe si să  voteze cu privire la luarea 
respectivelor hotărâri, conform prevederilor prezentului statut. 
(4) edinţeIe adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preedinte1e Asocia ţiei sau, în 
absenţa acestuia, de persoana desemnat ă  de acesta, îlnputernicit ă  în acest scop. 
(5) Adunarea generală  va alege c1intre participan ţii 1a sedintà un secretar care va redacta procesul 
verbal al sedintei. 
(6) Procesul verbal este semnat de c ătre preedinte1e sedinteli si de c ătre secretar. O copie a 
procesului verbal va fi transmis ă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data sedintel, 
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fiecărui asociat convocat conforrn prevederilor alin. 2, indiferent dac ă  reprezentantul a fost 
prezent sau nu la şedinţă . 
(7) Hotărârile aclunării generale se consemneaz ă  într-un registru de procese verbale, care se 
păstrează  la sediiil Asociatiei. 
Art. 21 - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul s ău, are un vot egal în cadrul dunării generale 
a asociaţilor. 
(2) Pentru luarea hot ărârilor care privesc numai anumi ţi asociaţi, respectiv asocia ţii în 
competenţa cărora este organizat si funcţionează  serviciul la data sèdinlei adunării generale, 
asociaţii beneficiari ai investi ţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în iirma investi ţiilor), precum 
şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investi ţiilor, denumiţi în prezentul statut 
asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa si de a vota în cadrul sedinfei adunării generale doar 
reprezentan ţii acestora. 	• 	 . 	• 
(3) Pentru a fî valabile, hot ărârile adunării generale a Asocia ţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 17 aiin. (2) lit. a)-h) si lit. j)-I) se iau în prezenţa a 2/3 din numărul 
asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asocia ţilor prezenţi. Dacă  1a prima convocare cvorumul nu 
este îndeplinit, adunarea general ă  a Asociaţiei se convoac ă  pentru o dată  ulterioară, care nu poate 
fl mai târzi,, de 1 5 zile calendaristice de la data stabilit ă  pentru prima convocare, iar la a doua 
convocare adunarea general ă  a Asociaţiei este valabil întrunită  indiferent de numărul de membri 
prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asocia ţilor prezenţi. 
(4) Pentru a fi vaabi1e, hotărârile adunării generale, adoptate în exercitarea atribu ţiilor prevăzute 
la art. 17 alin. (3) lit. b), d), e) si g) din prezentul statut, se iau în prezen ţa tuturor 
asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fle a cel pu ţin jumătate din numărul 
asociaţilor/asociatilor implicaţi care însumează  cel puţin 2/3 din număru1 total al populaţiei 
tuturor asociatilor/asociatilor implicati, fîe a cel putln 2/3 din num ărul asociatilor/asociatilor 
impJicaţi care însumează  cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei tuturor 
asociaţilor/asociaţilor impiicaţi. 	 • 

Dacă  la prima convocare: cvorumul nu este îndeplinit, adunarea general ă  se convoacă  
pentru o dată  ulterioară  care nu poate fi mai târziu de 1 5 zile calendaristice de la data stabilită  
pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea general ă  este valabil întruiiită  
indiferent de numărul de asociaţi implicaţi prezenţi si va hotărî cu majoritatea 
asociaţilor/asociaţilor implicaţi prezenţi. 
(5) Pentru a fî valabile, hot ărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţii1orprevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i) se iau în prezen ţa si cu votul favorabil al tuturor 
asociaţilor, cyrum si rnajoritate obligatorii la oricare convocare.. 
(6) Pentru a fia1abi1e, hot ărârile adunării generale, adoptate în exercitarea atribu ţiilor prevăzute 
la art. 17 alin. (3) literele a), c), f, h, i) si j) din prezentul statut, se iau în prezen ţa şi cu votul 
favorabil al tuturor asocia ţilor/asociaţilor implicaţi, cvorum si majoritate obligatorii Ia oricare 
convocare. 
(7) In oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(6), dac ă  o hotărâre a adunării generale a 
Asociaţiei privete în mod direct Serviciul sau bunurile care apar ţin unui anumit asociat, nicio 
hotărâre nu poate fî Iuat ă  fără  votul favorabil al reprezentantului acestuia.., 
(8) In cazul în care reprezentantul unuia dintre asocia ţi nu poate participa .la sedinja unei adunări 
generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al 
unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hot ărâre a autorit ăţii deliberative 
a unităţii administrativ-teritoriale asociate. 
Art. 22 - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribu ţiilor prevăzute la art. 17 alin. 
(2) lit. i) - j) şi art. 17 alin. (3) lit. a), c), f), h), i) şi j) nu pot fî votate de reprezentan ţii asociaţilor 
în adunarea generală  a Asociaţiei decât în baza unui rnandat special, acordat expres, în prealabil, 
prin hotărâre a autorit ăţii deliberative a asociatului al c ărui reprezentant este 
(2) Hotărârile:adoptate de adunarea general ă  a Asociaţiei vor fî aduse Ia cunotinţa autorităţilor 
deliberative aLe asocia ţilor sau asociaţilor implicaţi, după  caz, în termen de cel mult 5 zile 
calendaristice de la data sedintei Asociatia este de asemenea obligat ă  să  publice toate hot ărânle 
adunării generale pe propria pagină  de internet sau pe pagina de internet a Consiliului Jude ţean. 
(3) Asociatul care se consideră  vătămat într-un drept al s ău ori într-un interes legitim printr-o 
hotărâre a adunării generale a Asocia ţiei dintre cele luate în exercitarea atribu ţiilor prevăzute la 
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art. 17 (3) din prezentul statut poate ini ţia acţiune în justiţie în conforrnitate Cu prevederile Iegale 
în vigoare. 
(4) Adunarea general ă  poate delega consiliului director, prin hot ărâre adoptată  în aceleaşi 

condiţii ca cele prevăzute la art. 21 alin. (3), atribu ţia privind aprobârea schimb ării sediului 
Asociaţiei. 

Consiliul Director 

Art. 23 - (I) Consiliul director este organul executiv cle conducere al Asocia ţiei şi este format 
din preedinte1e Asociaţiei şi încă  ase rnembri numiţi de adunarea general ă  pentru o perioada de 
4 arii. Comc,nenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul 
acestui organ a tuturor membrilor Asocia ţiei, folosindu-se principiul reprezentării prin rotaţie. 
(2) Preedinte1e Asociaţiei este si preşedintele Consiliuiui i2)irector. 

(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

Art. 24 - Sunt numiţi în caiitate de membri ai Consiliu Director: 
• D-1. Fotea Costel, preedinteie Consiliului Jude ţean Galaţi - preedinte1e Asociaţiei, 

cetăţean român, CNP 1741 114220055, născut Ia data de 14.11.1974, dorriiciliat în sat 
Fîrţăneti, comuna Fîrţăneti,  judeţul Galaţi, bl. 4AP, ap. 4, identificat prin C.I. serie GL, 
ur. 977156, eliberată  Ia data de 29.10.2014 de S.P.C.3.E.P. Galaţi; 

• D-I. Enaclie Cristian - Sorin, viceprimar aI v1unicipiu1ui Gala ţi, cetăţean român, CNP 
1680420170381,  născut la ciata de 20.04. i 968, domiciliat în municipiul Gala ţi, judeţul 
Gaiaţi, str. Closca, ur. 3, b1. PS1IA, sc. 2, ap.29, identificat prin C.I. serie GL, nr. 
866899, eliberată  la data de 23.04.2013 de S.P.C.. 1.E.P. Gala ţi; 

• D-1. .Folban Andrei, reprezentant ai .municipiuliii Tecuci, cet ăţean român, CNP 
1850517171725, născut la data de 17.05.1985, dorniciliat în municipiul Tecuci, judeţul 
Gala ţi, Aleea Teilor nr. 5, bi. D3, sc. 1, ap.7, identificat prin C.I. serie GL, nr. 803041, 
eliberată  iă data de 24.05.2012 de S.P.C.L.E.P Tecuci; 

• D-1. Chirinciuc Vasile, reprezentant al Prim ăriei orau1ui Tg. Bujor, cet ăţean român, CNP 
1600222174891, născut la data de 22.02.1960, domiciliat îa ora5 Tg. Bujor, jude ţul Galaţi, 
str. Eremia grigorescu, bl. ,A2, ap. 19, identificat prin C.I. serie GL, nr. 994643, eliberat ă  
la data de 10.02.2015 de S.P.C.L.E.P Tg. Bujor; 

• D-1. Hamza Cornel, primăr al comunei Iveti, cet ăţean român, CNP 1541217173182,  
născut la data de 17.12.1954,  domiciliat în sat Ive şti, comuna Iveşti, jucleţul Galaţi, str. G-
ral Eremia Grigorescu ur. 600, bl. 11, ap. 4, identificat prin C.I. serie GL, nr. 705174, 
eliberată  la data de 26.10.2010 de S.P.C.L.E.P. Tecuci; 

• D-1. Cristea Paul, primar . al comunei Şendrerii, cetăţeaa român, CNP 1610623170320,  
născut Ia data de 23.06.1961, domiciliat în sat Senàreni, cornuna endreni, identificat 
prin C.I. serie GL, nr. 742683, eliberată  la data de 17.06.201 1 de S.P.C.L.E.P Galaţi; 

• D-1. . ,Doca Virgil, primar al comunei Valea M ărului, cetăţean român, CNP 
1670126173173, născut la data de 26.01.1967, domiciliat în sat Valea Mărului, str. Pr. 
Gh. Gafton nr. 13, bl. Al, ap. 4, cornuna Valea M ăruiui, ideiitificat prin C.I. serie GL, nr. 
738049,eliberată  la data de 24.05.201 1 de S.P.C.L.E.P Tecuci; 

Art. 25 - (1) Consiliul director asigur ă  punerea în executare a hot ărârilor adunării generale a 
Asociaţiei şi exercită  atribuţiile prevăzute de prezentul statut si cele ce îi vor fi delegate de 
adunarea general ă . 
(2) Consiliul director exercit ă  următoarele atribuţii privind activitatea proprie, a Asocia ţiei: 

a) prezintă  adunării generale raportui de activitate aferent perioadei anterioare, execu ţia 
bugetului de venituri si cheltuieli, bilan ţul contabil, proiectul bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru următorui exerci ţiu financiar si proiectul programelor Asocia ţiei; 

b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget 
al Asociaţiei, supus spre aprobare adun ării generale; 



c) aprobă  actele juridice ce vor fî încheiate de Asocia ţie în nume propriu, cu excep ţia 
contractelor a căror valoare depă ete echivalentul în lei al sumei de 30.000 Euro; 

d aiigaează  personalul Asociatiei, inclusiv membni aparatului tehnic, cu respectarea 
politicii de personal aprobat ă  de adunarea general ă  si ţinând cont de bugetul aprobat de 
adrn-iareageneral ă ; 

e) în relaţia cu asocia ţii, monitorizează  plata cotizaţiei anuale de către acetia la bugetul 
Asociataei si decide rn ăsunle care urmează  să  fie luate împotriva asociatilor care nu si-au 
achitat cotizaţia datorată  în termenul prevăzut de prezentul statut; 

f) îndeplineste orice alte atribu ţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de c ătre adunarea 
generală . 	 : 

(3) Consiliul director are următoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de 
asociaţi conform art. 5 alin. 2: 

a) asigură  elaborarea strategiilor privind îrnbun ătăţirea si dezvoltarea serviciilor, folosind 
principiul planificării strategice multi-anuale, a prograrnelor privind reabilitarea, 
extinderea si rnodernizarea infîastructurii existente aferente serviciilor, a programelor 
privind crearea unei infrastructuri noi, inclusiv cu consultarea operatorilor, precum si a 
programelor de mediu, pe care le supune adun ării generale spre aprobare; 

b) asigură  elaborarea urrn ătoarelor documente pe care le supurte aprob ării adunării generale: 
(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activit ăti 
cornponente ale serviciilor pnviiid colectarea deseurilor si transportul acestora 1a 
punctele/sta ţiiie de transfer; 
(ii) documentatia pentru iicitatiile pubiice (inciusiv conditiile de participare si 
criteriile de selec ţie a operatorilor), organizate în vederea atribuirii contractelor de 
delegare a gestiunii privind aceste activit ăţi; 	 . 
(iii) caietele de sarcini si regulamenteie consoiidate si armonizate ale serviciilor; 

c) asigură  coordonarea proiect ării si execuţiei Iucrărilor tebnico-ediiitare, în scopul realiz ării 
acestora într-o concep ţie unitară  si coreiată  cu programeie de dezvoltare economico-
socială  a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si rnediu; 

d) asigură  consultarea asociatiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor si strategiilor 
locale si a rnodalităţilor de organizare si funcţionare a serviciilor; 

e) solicită  informaţii cu privire la nivelul si calitatea serviciilor furnizate/prestate si cu 
privire la modui de întreţinere, exploatare si adrninistrare a bunurilor din proprietatea 
publică  sau privată  a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea serviciilor; 

f) asigură  rnonitorizarea si controlul rnodului de respectare a obliga ţiilor si 
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare, a c ăror execuţie o 
monitorizează, cu privire la: 

(i) modul de respectare si de îndepbnire a obligatiilor contractuale asumate de 
operatori, în special respectarea indicatorilor de performan ţă  stabiliţi prin contractele 
de delegare, inclusiv în relaţia cu utilizatorii, 
(ii) gestionarea si administrarea serviciilor de c ătre operator pe criterii de efîcien ţă  
econornică  si rnanagerial ă ; 
(iii) modul de administrare, exploatare, conservare si meri ţinere în funcţiune, 
dezvoltare sau rnodernizare a sisternelor de utilit ăţi publice, mai ales exploatarea 
efîcientă  si în condiţii de siguranţă  a sistemelor de utilit ăţi ptiblice sau a altor bunuri 
aparţinând patrirnoniului public i/sau privat al asociaţilor, afectate serviciilor, 
(iv) asigurarea protec ţiei mediului si a dorneniului public, 
(v) asigurarea protec ţiei utiiizatorilor 

g) asigură  rnedierea conflictelor dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre p ărţi; 
h) invită  operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor ap ărute în relaţia cu 

utiizatorii. 
Art. 26 - (1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat 
tehnic propriu.. 
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv nuniit de consiliul director. Membrii 
aparatului tehnic vor avea statut de salanati ai Asociatiei 
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel pu ţin următoarele persoane: 
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- un secretar; 
- un contabil; 
- unul sau mai mulţi consilieri juridici; 
- un număr suficient de speciali şti pentru monitorizarea execut ării contractuluilcontractelor 

de delegare, conform mandatului acordat Asocia ţiei prin prezentul statut. 
(4) La calculul cuanturuului propus al cotiza ţiei anuale, consiliul director va lua în considerare 
sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de func ţionare a1 aparatului tehnic al Asociatiei 
care vor fi virate în contul acesteia. 
Art. 27 - (1) Consiliul director se întrunete în şedinţe, cel puţin o dată  pe lună  sau ori de câte 
ori este nevoie, la convocarea preedinte1ui Asocia ţiei. 
(2) Deciziile consiliului director se iau în prezenta si cu votul a cel putin jum ătate plus unu din 
numărul membrilor consiliului director. 
(3) Consiliul director va alege dintre participan ţii laedinţă  un secretar care va redacta procesul 
verbal al şedinţei Procesele verbale se sermieaz ă  de toti membrii consiliului director prezenti 
Deciziile consi.liului director se consemneaz ă  în registrul de procese-verbale, care se p ăstrează  Ia 
sediul Asociaţiei. 

Controlal Financiar alAsocia ţiei 

Art. 28 - (1) Controlul financiar intern al Asocia ţiei este asigurat de o comisie de cen.zori 
formată  din minim 3 membri numi ţi de adunarea generală  pentru o perioadă  de 3 (trei) ani, cu 
posibilitatea prelungirii.  
(2) Membrii consiliului director; nu pot fi cenzori. Cel pu ţin unul dintre cenzori trebuie s ă  fie 
contabil autorizat sau expert contabil, în condi ţiile legii. 
(3) Comisia de cenzori îi poate jlabora un regulament intern de func ţionare. 
(4) Membrii corriisiei de cenzori ai Asociaţiei sunt: 

• D-ia. Sandu Viorica, cetăţean român, CNP 26204241 70406, n ăscută  la data de 
24.041962, identificată  prin C.I., seria GL, nr. 528353, eliberată  la data de 12.10.2007 de 
S.P.C.L.E.P. Gala ţi; 

• D-na. Câmpeanu Rodica, cet ăţean român, CNP 2680330170414, n ăscută  la data de 
30.03.1968, identificată  prin C.L seria GL, nr. 792304, eliberat ă  de S.P.C.L.E.P. Gala ţi; 

• D-na. Lupacu Cristina, cet ăţean român, CNP 2641118170328, născută  la data de 
18.11.1964,  identificată  prin C.I. serie GL, nr. 648649, eliberat ă  la data de 27. 1 1 .2009 de 
S.P.C.L.E.P. Gala ţi. 

(5) Comisia de cenzori are atribu ţiile prevăzute de art. 272  din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire 1a asocia ţii si fundaţii, aprobată  cu modificări si completări prin Legea rir. 
246/2005. 

CAPITOLUL VI 
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 

Art. 29 - Asociaţia se dizolvă : 
a) e drept; 
b) prin hotărârea instanţei judecătoreti competente; 
c) prîn hotărârea adunării generale. 

Art. 30 - Asociaţia se dizolvă  de drept prin: 
a) imposibilitiitea realizării scopului si obiectivelor pentru care a fost constituit ă, dacă  în 

termen de 3 (trei) lun.i de la constatarea unui• astfel de fapt nu se produce schimbarea 
acestni scop; 

b) imposibilitatea constituirii adun ării generale sau a consiliului director în conformitate cu 
prezentul statut, dac ă  această  situaţie durează  mai mult de un ari de la data la care 
adunarea genera.l ă  sau, după  caz, consiliul director trebuia s ă  se constituie; 

c) reducerea nurnărului de asociaţi sub Iimita de trei, dacă  acesta nu a fost completat în 
termenul legal prevăzut în acest scop. 
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Art. 31 -- (1) Asociaţia se dizo1vă  prin hotărârea instan ţei judecătoreti competente: 
a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) realizarea scopului s ău este urmărită  prin mijloa.ce ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) Asociaţia urmăreste un alt scop decât acela pentru care s-a constituit; 
d) Asociăţia a devenit insolvabil ă  

Art. 32 - Lichidarea Asocia ţiei se va face în condi ţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile. 
Art. 33 - (1) Bunurile asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane 
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asern ănător, cQnform hotărârii 
adunării generale sau a instan ţei judecătoreti competente. 
Art. 34 - (1) După  terminarea lichidării, lichidatorii trebuie s ă  ceară  radierea Asociaţiei din 
Registrul asociaţiilor si fundaţiilor. 
(2) Asociaţia îi încetează  existenţa la data radierii ei din Registrul asocia ţii.lor si fundaţiilor. 

CAPITOLUL VIII 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 35 - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adi ţionale semnate de 
reprezentanţii asociaţilor, special împuteruici ţi în acest scop. 
(2) Prezentul statut este guvernat de legea român ă. In situaţia în care intervin rnodific ări ale 
egis1aţiei îndomeniu, prezentul statut va li moclificat în conforrnitate cu noile prevederi. 

(3) Toate Iitigi1e născute din sau în Iegătură  cu acest statut, inclusiv orice problem ă  privind 
interpretarea, văliditatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil ă, vor fi 
deduse spre solutionare instan ţelor judecătoreti competente. 

, . 	 . 

Isrezentui btatut a tost reclactat in 5 de exempiare orlglnate, astazi,i./. [.LO I & 
Consilier jurilic Mănliţa Cristea 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de consilier juridic 

Atest data, identitatea părţilor i conţinutul prezentului act 

cheiat în 5(cinci) exemplare originale având 26 pagini 
O CIA ie  

Nr./Data 	loe  
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Asociaţii: 	 Semnătura i stampila 

1. Judeţul Galaţi, pri 

2. Municipiul Galaţi, 

3. Municipiul Tecuci, 

4. Orau1 Bereti, pri 

5 Orasul Tirgu Bujor, pn reprezentant Chinciuc 

6. Comuna Barca, prin viceprimar - Anghel Ilie 

8. Comuna Bă1ă eşti, prin primar— Maftei Cezar Paul 

9 Comuna Bă1en, pn primar - Oprea Licâ 

10. Comuna Băneasa, prin primar - Gache George - Aurelian 
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1 1. Comuna BeretiMeria, prin reprezentant - Onu Georgic ă  

12. Comuna Branitea, prin reprezentant - Bariz Li1ia ,,  

13. Comuna Brăhă eti, prin primar - Dumitru Mircea 

14. Comuna Buciumeni, prin viceprimar - Anghelu ţă  Sergiu 

I, 

15. Comuna Cavadine şti, prin primar - Bourceanu D ănuţa - Mihae7 	ţ  / 

16. Comuna Cerţeti, prin primar - Cotoranu Daniel 

17. Comuna Corni, prin primar Prodan Vasile 

18. Comuna Corod, prin viceprimar - Masgras Cornel 

- 	
ES 

 

( ş  

20. Comuna Costache Negri, prin primar - Niculescu Eini1ia 

21 	 . 

19. Comuna Cosmeti, prin reprezentant - Ţuchel 



22. Comuna Cudalbi, prin reprezentant - Gradea Sanda 

i_ 

2 1. Comuna Cuca, prin primar - Vlad Mihăiţă  

24. Comuna Drăgănesti, prin reprezentant - Condrache Angela 

iq 

25. Comuna Drăgueni, prin primar - Vintilă  Dumitru 

26. Comuna Fîrţăneti, prin priniar - Filote Adrian 

27. Comuna ites, prin primar - Munteanu Lena 

:.. 

28. Comuna Frumuiţa, prin primar - Munteanu loan—Nelu  

AU 

rmr 

29. Comuna Fundeni, prin reprezentant - Stan Vasilica 

30. Comuna Ghidigeni, prin administrator public - Medeleanu Ana - Maria 

---{ 22 



3 1. Comuna Gohor, prin primar - Sârghie Gelu 

32. Comuna Griviţa, prin viceprimar - Anghelu ţă  Florin 

, 

33. Comuna Independenţa, prin primar - Tărbuc Viorel 

lai 

34. Conina Iveti, prin primar - Hamza Cornel ( 	A 

-,, 

35. Comuna Jorăsti, prin viceprimar - Tufa Vio 

36. Comuna Lieti, prin primar - Bo ţ  IuIian 

37. Comuna Măstăcani, prin primar - lie D ănuţ  

38 Comuna Movileni, pnn pnmar - Mois ă  Mana 

39. Comuna Munteni, prin viceprimar - Turcu Marin( 

40. Comuna Nămoloasa, prin reprezentant - Apostu Viorica 
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41. Comuna Negri1eti, prin primar - Fuic ă  - [Iaisler 

42. Comuna Nicoreti, prin reprezentant - Ciolan Simona  

43. Comuna Oancea, prin primar - Chiriloaie Victor 

44. Comuna Pechea, prin primar - Mâncil ă  

45. Comuna Piscu, prin primar - Vlad Stefa 

46. Comuna Poiana, prin primar— Tudor Ciprian 

47. Comuna Pripone şti, prin viceprimar - Bîra Iancu 

48. Comuna Rădeti, prin primar - Porumb Ioan 

49. Comuna Rediu, prin primar - Mihai Fănel 

50. Comuna Schela, pria priinar - Petrea Maricel 
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5 1. Comuna Scînteieti, prin primar - Bute Ghiorghe 

52. Comuna Slobozia Conachi, prin primar - Dragomir Emil 

Ă  

53 Comuna Smârdan, pnn pnmar - Stroea Costc ă  

54. Comuna Smul ţi, prin primar Gafton Costic ă 	1( 
	

RI 

\ 

55. Comuna Suceveni, prin primar - Mitrofan Marian 

56. Comuna Suhurlui, prin primar - uţu Gigi 

57. Comuna Sendreni, prin primar - Cristea Paul 

/ 

58. Comuna Tudor V1adimirescu prin reprezentant - Polodeanu Sândit 

59. Comuna Tu1uceti, prin primar - Bratu Petrică  

60. Comuna Ţepu, prin viceprimar - Parnf1e 



6 1. Comuna Umbrăresti, prin primar - Stoica Paraschv 

62. Comuna Valea Mărului, prin primar - Doca Virgil 

63 Comuna Vînăton, pnn pnmar - Ghinea Manan 

64. Comuna Vîrlezi, prin primar Patriche Stefan 	 / 

65. Comuna Vlădesti, prin primar - Drujescu 

.. 

\. 	. 

Consilier juridic MănIiţa Cristea 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de consilierjuridic 

Atest data, identitatea p ărţilor i conţinutul prezentului act 

CRISTE 	ncheiat m 5(cinci) exemplare onginale avand 26 pagini 

COVASN 	

: 	
Nr. /1 Data/? 

Semnàtura 

., 

26 	 _ 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


