


Art.2 Se mandateaza domnul Neagoe Cristian, primarul comunei Talea, sa 
semneze in numele �i pe seama Consiliului Local Talea, Actul Constitutiv �i Statutul 
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de 
alimentare cu apa �i de canalizare ,,Magura", modificate ca urmare a adoptarii 
prezentei hotarari. 

Art.3 - Se imputemice�te domnul Liviu �OLDAN, sa reprezinte Asociatia 
de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu 
apa �i de canalizare ,,Magura" la Judecatoria Campina, pentru inregistrarea 
modificarilor Actului Constitutiv Statutului Asociatiei �i sa indeplineasca toate 
formalitatile legate de aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

Art.4 Prezenta hotarare se va aduce la cuno�tinta publica la sediul �i pe site-ul 
Primariei comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicata de catre secretarul general 
al comunei institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate. 

Talea, 03 martie 2020 
Nr.4 

Contrasemneaza 
Secretar 
P.



Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.4/03 martie 2020 

ACTUL CONSTITUTIV 
AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA �I 
DE CANALIZARE "MA.GURA" 

- AC TU ALIZA T �I REVIZUIT la data de ......................... 2020 

Asociatii 

1. Comuna Cornn, prin Consiliul local al comunei Comu, cu sediul in localitatea Comu, str.

Bulevardul Eroilor, nr. 750, judetul Prahova, reprezentata de dl. NANU CORNEL
in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului local al

comunei Comu nr.nr ... din .......... 2020. 

2. Comuna �otrile, prin Consiliul local al comunei �otrile, cu sediul in localitatea �otrile, str.

Principala, nr. 42, judetul Prahova, reprezentat de dl.TOPORA� ION-OVIDIU, in
calitate de Viceprimar, legal imputernicit 1n acest scop prin Hotararea Consiuliului local al

comunei �otrile nr ... din .......... 2020; 

3. Comuna Talea, prin Consiliul local al comunei Talea, cu sediul in localitatea Talea, str.

Principala, nr. 248, judetul Prahova, reprezentat de dl.NEAGOE CRISTIAN, in

calitate de Primar, legal 1mputemicit prin Hotararea Consiliului local al comunei Talea nr ...

din .......... 2020; 

denumiti colectiv asociafii�i individual asociatul, 

s-au asociat in Asociafia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru
serviciul de alimentare cu apa �i de canalizare "MA GURA", in conformitate cu prevederile 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administartiv, cu modificarile �i completarile ulterioare, ale 

Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile �i 

completarile ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apa �i de canalizare nr.241/2006, 

republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociatii �i fundatii, aprobata cu modificari �i completari prin Legea nr.246/2005 �i ale 

Hotararii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru �i a statutului cadru 

ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. 
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(2) Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele :

a) contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor �1 alte

contributii de la bugetele locale ale acestora;

b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii,

c) donatii, sponsorizari sau legate;

d) orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de prezentul statut.

(3) Asociatia nu are calitatea de operator �i nu va des:fa�ura activitati economice.

VI. Organizare, functionarea , conducere, administrare �i controlul

Asociatiei

(1) Adunarea genera/a este organul de conducere al Asociatiei, formata din toti reprezentantii 

unitatilor administartiv teritoriale asociate, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale 

acestora. 

1. Nano Cornet, in calitate de primar,reprezentantul Comunei Comu;

2. Topora� Ion-Ovidiu, in calitate de viceprimar, reprezentantul Comunei Sotrile;

3. Neagoe Cristian, in calitate de primar, reprezentant al Comunei Talea.

(2) Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociatiei si este format din

presedintele acesteiasi inca 4 membrii. Sunt numiti in calitate de membrii ai Consiliului Director:

1.NANU CORNEL

2.TOPORA� ION-OVIDIU,

3.NEAGOE CRISTIAN,

4. SA VU NICOLAE ,

5.IONESCU ANGELICA-ELENA

Domnul NANU CORNEL este desemnat pre�edintele Asociatiei, care are atributiile 

prevazute in statutul Asociatiei �i care reprezinta Asociatia In raporturile cu tertii, cu exceptia 

situatiilor In care se prevede expres altfel. 

(3 )Controlul financiar intern al Asociatiei 

(1 )Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o Comisie de cenzori numita de 

Adunarea generala pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii, din care unul 

este Presedinte- expert contabil, membru CECAR. 
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.. .. 

(2) Este numit presedinte al Comisiei de cenzori al Asociatiei D-na FRATILA ANA

ALINA, cetatean roman, nascut la data de 16.10.1974,  

C.expert contabil atestat prin certificatul nr.38761/2010/A emisa de Corpul Expeqilor Contabili �i

Contabililor Autorizati din Romania CECAR.

(3) Este numit membru al Comisiei de cenzori al Asociaatiei D-na P ASCU DIANA -

MARIANA, nascuta la data de 02.05.1981, domiciliata in localitatea Comu de Jos nr.355. 

ASOCIATI: 

Comuna Cornn 

reprezentata prin primar , NANU CORNEL 

Comuna Sotrile 

reprezentata prin viceprimar , TOPORA� ION-OVIDIU 

Comuna Talea 

reprezentata prin primar, NEAGOE CRISTIAN 
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Anexa nr.2 Ia Hotararea Consiliului Local nr.4/03 martie 2020

STATUTUL 

ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE 
, , 

PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA �I DE CANALIZARE 
"MA.GURA" 

MODIFICAT �I REVIZUIT __ / ___ .2020 

Asociatii 

1. Comuna Cornn, prin Consiliul local al comunei Cornu, cu sediul in localitatea Cornu,

str. Bulevardul Eroilor, nr. 750, judetul Prahova, reprezentata de di. NANU CORNEL  in calitate de
Primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului local al comunei Comu nr ...

din .......... 2020. 

2. Comuna �otrile, prin Consiliul local al comunei $otrile, cu sediul 'in localitatea $otrile,

str. Principala, nr. 42, judetul Prahova, reprezentat de di. TOPORA� ION-OVIDIU, in calitate de
Viceprimar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiuliului local al comunei ô€€żotrile

nr ... din .......... 2020. 

3. Comuna Talea, prin Consiliul local al comunei Talea, cu sediul in localitatea Talea, str.

Principala, nr. 248, judetul Prahova, reprezentat de dl.NEAGOE CRISTIAN,  in calitate de Primar,
legal imputernicit prin Hotararea Consiliului local al comunei Talea nr ... din .......... 2020; 

denumiti colectiv asociatii �i individual asociatul, 

Ne exprimam vointa de a coopera �i de a ne asocia in conformitate cu prevederile O.U.G 57/2019-

Codul Administativ cu modificarile �i completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati 

pub lice nr. 51/2006, republicata, cu , modificarile �i completarile ulterioare, ale Legii serviciului de 

alimentare cu apa �i de canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare �i ale 

Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii �i fundatii, aprobata cu modificari �i completari 

prin Legea nr. 246/2005, Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv- cadru �i a 

statutului- cadru ale Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilitati 

publice, in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de 
alimentare cu apa �i de canalizare "Magura", (denumita in continuare Asociatia), persoana juridica de 

drept privat, cu statut de utilitate publica, 1n scopurile prevazute la art. 4 din prezentul statut. 

CAP. 1. DENUMIREA, SEDIUL �I DURATA ASOCIATIEI 

ART. 1(1) Denumirea Asociatiei este Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati 
publice pentru serviciul de alimentare cu apa �i de canalizare "MA.GURA", conform dovezii privind 

disponibilitatea denumirii nr. 128728 din 9.10.2013, eliberata de Ministerul Justitiei. 

(2) Asociatia va avea �tampila �i insemne proprii.
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1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure, pe de o part�, syrs�l- n-��()�f�
pentru operare, dezvoltare, modemizare �i/sau baza-suport a contractarii de credite rambursabile ori partial 
rambursabile, iar, pe de alta parte, sa nu se depa�easca limitele de suportabilitate ale populatiei; 

2. implementarea �i aplicarea permanenta a principiului "poluatorul plate�te";
3. cre�terea progresiva a nivelului de acoperire a Serviciului;
4. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului $i gestiunea administrativa $i

comerciala eficienta a acestuia; 
5. mentinerea calitatii tehnice �i intretinerea eficienta a echipamentelor �i lucrarilor legate de

Serviciu; 
6. buna gestiune a resurselor umane;
i) sa acorde sprijin asociatilor $i operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare

necesare implementarii strategiei de dezvoltare. 

(2)Pentru realizarea obiectivelor asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandateaza Asociatia,
conform art. 10 alin (5) din legea nr. 51/2006, cu modificarile �i completarile ulterioare, sa exercite in 
numele �i pe seama lor urmatoarele drepturi $i obligatii legate de Serviciu: 

a) elaborarea $i aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere $i
modemizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, 
precum $i a programelor de protectie a mediului; 

b) urmarirea, monitorizarea $i raportarea indicatorilor' de performanta ai Serviciului, stabiliti prin
contractul de delegare a gestiunii in vederea asigurarii gestionarii $i administrarii Serviciului de catre 
operator pe criterii de eficienta economica $i manageriala $i aplicarea masurilor corective $i a penalitatilor 
prevazute de contractul de delegare, in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de 
performanta �i eficienta la care s-a obligat �i nu asigura continuitatea Serviciului; 

c) medierea conflictelor dintre utilizatori �i operator, la cererea uneia dintre paqi;
d) solicitarea de informatii cu privire la nivelul �i calitatea Serviciului fumizat/prestat �i cu privire

la modul de intretinere, exploatare �i administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a 
asociatilor, incredintate pentru realizarea Serviciului; 

e) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegarii prevazute in contractul
de delegare; 

f) aprobarea, de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic, a modului de
formare $i a stabilirii preturilor �i tarifelor, respectiv ajustarea �i niodificarea preturilor $i tarifelor propuse 
de operator; 

g) monitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre delegatar faµ de operator prin
clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului; 

h) elaborarea �i aprobarea caietului de sarcini �i a regulamentului Serviciului, consolidat $i
armonizat pentru intreaga arie a Serviciului; 

i) pastrarea, 1n conditiile legii, a confidentialitatii datelor $i informatiilor economico-financiare
privind activitatea Operatorului, altele decat cele de interes public. 

CAP. 3. PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

ART.6 (1) Patrimoniul Asociatiei este compus din patrimoniul initial, pe de o parte, �i din 
patrimoniul pe care Part:ile ii vor da in administrare pentru exercitarea competentelor legate de gestiunea 
Serviciilor, pe de alta parte in conditiile prevazute de lege 
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