ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
Anexa nr. 1 la
H.C..L. Moldoveni nr. 59 din data de 23.08.2019

ACT CONSTITUTIV AL
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
”ASOCIAȚIA A.D.I. GAZ SEMOBARO NEAMT”
Asociații
1. Comuna MOLDOVENI, prin Consiliul Local al comuna MOLDOVENI, cu sediul în
comuna MOLDOVENI, jud. Neamt, reprezentată de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotarârea Consiliului Local nr. …./……….
2. Comuna ROMANI prin Consiliul Local al Comunei ROMANI, cu sediul în Comuna
ROMANI, jud. Neamt, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotarârea Consiliului Local nr. …./………
3. Comuna BAHNA prin Consiliul Local al comuna BAHNA, cu sediul în comuna
BAHNA, jud. Neamt, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotarârea Consiliului Local nr. …./………
denumite în continuare împreună “Asociații” și separate “Asociatul” s-au asociat și
au
înființat
ASOCIAȚIADE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
”ASOCIAȚIA A.D.I. GAZ SEMOBARO NEAMT”- (denumită în continuare
“Asociația”), în conformitate cu prevederile OUG nr. 57 privind Codul administrativ,
Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și
completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii nr.
26/2000, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii privind finanţele publice
locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare
I.
DENUMIREA
Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA A.D.I. GAZ SEMOBARO NEAMT
conform dovezii nr. 175517/10.06.2019 - eliberată de Ministerul Justiției, privind
disponibilitatea denumirii.
II.
SEDIUL
(1) Sediul Asociației este în COMUNA MOLDOVENI, jud. Neamt

(2) Schimbarea sediului va putea fi hotărâtă de Adunarea Generală a Asociației, cu obligația
declarării la grefa instanței competente a noului sediu, în scopul înregistrării acestei
mențiuni în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
(3) Asociația va putea hotărî schimbarea sediului său pe parcursul desfășurării activității
acesteia, cu respectarea formelor de publicitate legal impuse.
III.
DURATA
Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în
Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Neamt.
IV.
VOINȚA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAȚIEI
Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociații îți exprimă voința de a se asocia
în cadrul ASOCIAȚIEI A.D.I. GAZ SEMOBARO NEAMT, constituită în scopul
înființării sistemului de distribuție de gaze naturale în unitățile administrativteritoriale membre și dezvoltarea rețelei de transport de gaze naturale (denumite în
continuare “Serviciu”) pe raza de competență a acesteia, precum şi realizarea în
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate
înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice
aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
Modalitatea de gestiune a Serviciilor se va realiza, în baza unui/unor contracte de
concesiune (denumite în continuare “Contracte”)atribuite conform prevederilor Legii
123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările
ulterioare (denumite în continuare “Operatorul”).

(1)

(2)

V.

PATRIMONIUL INIȚIAL

PATRIMONIUL Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare
acoperirii cheltuielilor de organizare, funcționare și desfășurării activitățiilor proprii,
pe de o parte și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul
public sau privat al Asociaților, acord sau ce va fi acordat Asociației de către
Asociați, pe de altă parte.
Patrimoniu inițial al Asociației, este în valoare de 3 000 lei, constituit din contribuția
în numerar al Asociaților, după cum urmează:

(1)

(2)




(3)
a)
b)
c)
d)
(4)

Consiliul Local MOLDOVENI cu 1 000 lei.
Consiliul Local ROMANI cu 1 000 lei.
Consiliul Local BAHNA cu 1 000 lei.

Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:
Contribuțiile Asociaților la formarea patrimoniului initial, cotizațiile Asociaților și
alte contribuții de la bugetele locale ale unitaților administrativ-teritoriale membre;
Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;
Donații, sponsorizări sau legate;
Orice alte surse legale de venituri.
Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.
VI.

PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI
CONTROL
A. Conducerea Asociației

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți
reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale
acestora. Sunt numiți în calitate de membri ai primei Adunări Generale:
1. GHIMPU IONEL, identificat prin CNP 1680130272667, titular al C.I. seria NT nr.
748371, eliberat de SPCLEP Roman la data de 10.02.2014, cu domiciliul in sat Hociungi,
Comuna Moldoveni, jud.Neamt - Președintele Asociației;
2. PRISECARU EMIL, identificat prin CNP 1491121043530, titular al C.I. seria NT nr.
677050, cu domiciliul în sat Brosteni, comuna Bahna, jud. Neamt reprezentant al
comunei BAHNA, jud. Neamt;
3. BIRJOVEANU MARCEL-IOAN, identificat prin CNP 16906152772703, titular al C.I
seria NT nr 766027, cu domiciliul în sat Moldoveni, comuna Moldoveni, jud. Neamt,
reprezentant al comunei MOLDOVENI, jud. Neamt;
4. CIOBANU MANOLE, identificat prin CNP 1580408272632, titular al C.I seria NT nr
989376, eliberat de SPCLEP Romani la data de 05.04.2048, cu domiciliul în Sat Silistea,
comuna ROMANI, jud. Neamt, reprezentant al comunei ROMANI, jud. Neamt;
5. VIERU ILIE, identificat prin CNP 1680805272694, titular al C.I. seria NT nr. 654445,
eliberat de SPCLEP Romani la data de 03.08.2012, cu domiciliul in sat Silistea, Comuna
Romani, jud.Neamt, reprezentant al comunei ROMANI, jud. Neamt;
6. PLETEA MIRELA-IOANA, identificată prin CNP 2860313324805, titular al C.I. seria
Zc nr. 102012, eliberat de SPCLEP Bacău la data de 06.04.2015, cu domiciliul în
municipiul Bacău, str. Prieteniei, nr. 14, județul Bacău reprezentant al comunei
BAHNA, jud. Neamt;
Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației care are atribuțiile
prevăzute în Statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția
situațiilor în care se prevede expres altfel.
B. Administrarea Asociației
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din
președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioadă
de 3 ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în
cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin
rotație.
Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director:
* Dl. GHIMPU IONEL, identificat prin CNP 1680130272667, titular al C.I. seria NT nr.
748371, eliberat de SPCLEP Roman la data de 10.02.2014, cu domiciliul in sat Hociungi,
Comuna Moldoveni, jud.Neamt - Președintele Asociației
* Dl. BIRJOVEANU MARCEL-IOAN, identificat prin CNP 1690615272703, titular al
C.I. seria NT nr. 766027, cu domiciliul Sat Moldoveni, Comuna Moldoveni, jud. Neamt
* Dl. CIOBANU MANOLE, identificat prin CNP 1580408272632, titular al C.I. seria NT
nr. 989376, cu domiciliul în Sat Silistea, Comuna ROMANI, jud. Neamt;
* Dl. VIERU ILIE, identificat prin CNP 1680805272694, titular al C.I. seria NT nr. 654445,
eliberat de SPCLEP Romani la data de 03.08.2012, cu domiciliul in sat Silistea, Comuna
Romani, jud.Neamt,
* Dl. PRISECARU EMIL, identificat prin CNP 1491121043530, C.I. seria NT nr. 677050,
cu domiciliul în sat Brosteni, comuna BAHNA, jud. Neamt.
C. Controlul Financiar al Asociației
Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori
formată din minium 3 membri numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu
posibilitatea de prelungire.






Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:
1 contabil expert sau autorizar;
Dl. NEGHINA GHEORGHE, cetățean roman, născut la data de 23.04.1951 cu
domiciliul în sat Izvoare, comuna Bahna, jud. Neamt, identificat prin CNP
1510423272640, titular al C.I seria NT nr 485049, eliberat de SPCLEP Roman la data de
15.07.2009
Dl. ANDRIAN OCTAVIAN, cetățean roman, născut la data de 02.12.1949 cu domiciliul
în sat Silistea, comuna Romani, jud. Neamt, identificat prin CNP 1491202043528, titular
al C.I seria NT nr 618290, eliberat de SPCLEP Romani la data de 28.12.2011

VII. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește
GHIMPU IONEL, identificat prin CNP 1680130272667, titular al C.I. seria NT nr. 748371,
cu domiciliul în Sat Hociungi, Comuna Moldoveni, jud. Neamt, pentru îndeplinirea
procedurilor prevăzute de lege pentru înregistrarea ASOCIAȚIEI A.D.I. GAZ
SEMOBARO NEAMT în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei
Neamt.
Prezentul act constitutiv a fost redactat în 5 exemplare originale, astăzi, data autentificării
ASOCIAȚII

1. COMUNA MOLDOVENI, Prin Primar
(semnătură și ștampilă)

2. COMUNA ROMANI, Prin Primar
(semnătură și ștampilă)

3. COMUNA BAHNA, Prin Primar
(semnătură și ștampilă)

