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MINISTERUL JUSTIŢIEI --

AGENTI A METROPOLITANĂ P ENTRU
D EZVOLTARE DURABILĂ BRAŞOV
ACT CO NSTI TU TI V
Membrii fondatori ai agenţiei sunt:

1.MUNICIPIUL BRASOV, cu sediul în Municipiul Braşov, Bld. Eroilor nr. 8�
~
•
vând CNP �
reprezentat prin rimar Geo ojudeţul- domiciliat in
născut 1
, osesor al Cărţii de identitate
Brasov,
. _ ...---.::-��ri
, reprezentant legal al Municipiului
,
· · · '"
.,
temeiul art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
A

I

�(·
\

.f. .

f

.�

�UL JU�EŢEAN �RAŞOV, cu sediul _in �raşov, ��-Eroil_or nr.5, judeţul Br�şov,
mte Aristotel Adnan CANCESCU, pnn 1m uterruc1t Attila KOVACS cetaţean
judeţul
d CN
î
Brasov, posesor al Cărţii de Identitate
ici ·
, în baza actului nr.2128, eliberat de
ru
.
ml Judeţean Braşov, reprezentant legal al Consiliului Judetean Brasov, in temeiul art. 67
din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
3.MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Municipiul Săcele, str. Libertăţii nr. 17, 'udetul Bra ov,
reprezentat prin primar Radu Florea NISTOR, cetăţean român, având CNP
născut la data de
cu domiciliul in
judeţul Braşov, posesor al Cărţii de identitate cu seria
eliberată de Poliţia Săcele, reprezentant legal al Municipiului Săcele, în
temeiul art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
.,..,.,,..,�._.,ICIPIUL PREDEAL, cu sediul în Municipiul Predeal, Bld.M.Saulescu nr.117, judeţul
aşdv,.;.:\ prezen�ar Ionel GOIDESCU, cetăţean român, având CNP
. ata de�în
cu domiciliul în Orasul Predeal,
·r.�•.H.,�,,.,t ¼a
posesor al Cărţii de identitate cu seria.
eliberată de Poliţia Pre ea , reprezentant legal al Municipiului Predeal, în
t. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
.
NICIPIUL CODLEA, cu sediul în Municipiul Codlea, str.Lun�ul Braşov,
repreze�ar Alexandru POPA, cetăţean român, având CNP� născut la
data d� în Municipiul Codlea, judeţul Braşov, domiciliat in Municipiul Codlea,
posesor al CăJ1ii de identitate cu seria „m
eliberată de Poliţia Codlea, reprezentant legal al Municipiului Codlea, în temeiul ait. 67 din
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

posesor al CăI1ii de identitate cu seri�nr.
eliberată de Poliţia Braşov, reprezentant legal al Oraşului Ghimbav, în temeiul, ··67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
... ,u.

,...

/

7.ORAŞUL RÂŞNOV, cu sediul în Oraşul Râşnov, str.Ion Luca Caragiale, nr.2 just�
Braşov, reprezentat prin primar Adrian Ioan VEŞTEA, cetăţean român, avâ dtl· {��
·
născut la data d�în Municipiul Braşov, judeţul Braşov,
��t ,
, posesor al Cărţii de identitate cu seria
'f, ,,(,
eliberată de SPCLEP Râşnov, reprezentant legal al Oraşului Râşnov, în te
art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
.
. .. ·
deţul
8.COMUNA TĂRLUNGENI, cu sediul în Comuna Tărlungeni, str.
ân, având CN
Braşov, re_Rrezentată ·
·
·
domiciliat în
identitate cu s
,
eliberată de Poliţia Braşov, reprezentant legal al Comunei Tărlungeni, în temeiul art. 67 din
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

9.COMUNA PREJMER, cu sediul în Comuna Prejmer, str.Mare nr.565, judeţul Braşov,
ERBAN, cetătean român, având CNJ??
· primar Todorică Const ·
-.

••

•

de identita
Comunei Prejmer, în

.•

•

. ••
.

nr.

--�

•

•

,

.•

�
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Braşov, reprezentant .. i·
a administraţiei publice loc
i,

·�

IO.COMUNA CRISTIAN, cu sediul în Comuna Cristian, str.Piaţa Libertăţii nr.1, ju
având C
Bra ov, re rezentat prin pri
domiciliat în
, i de identitate
t legal al Comunei Cristian,
în temeiul art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
11.COMUNA HĂLCHIU, cu sediul în Comuna Hălchiu, str.Feldioarei nr. I
· �
�
reprezentată prin rimar Ioan �

art. 7 m

te cu seri
,
reprezentant legal al Comunei Hălchiu, în te
,
gea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

12.COMUNA HĂRMAN, cu sediul în Comuna Hărman, str.Pi�l Braşov,
reprezen�mar Mihai DIŞOR, cetăţean român, având CNP� născut la
data de�în Municipiul Braşov, judeţul Braşov, domiciliat în
, posesor al Că11ii de identitate cu seria
nr.
eliberată e o 1ţia raşov, reprezentant legal al Comunei Hărman, în temeiul att.
67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
13.COMUNA SÂNPETRU, cu sediul în Comuna Sânpetru, str. Republicii�l
Braşov, reprezentată rin primar Ion RUSU, cetătean român, având CNP�
domiciliat în Sat
posesor al Cărţii de
2

�

identitate cu seri� eliberată de Poliţia Braşov, reprezentant legal al Comunei
A
��--<•,,petru, în temeiul art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

ot

UNA BOD, cu sediul în Comuna Bod, str.Şcolii, nr._...ll2...i2.2�!..!�.raşov, reprezentat

ar Claudiu Ilie LILIAC, cetăţean român, având CNP ......... născut la data de
în Munici iul Braşov, judeţul Braşov, domiciliat in
posesor al Cărţii de identitate cu seria
nr.
"� �ib tă de SPCLEP Braşov, reprezentant legal al Comunei Bod, în temeiul art. 67 din Legea nr.
'/ 2001 a administraţiei publice locale.

15.COMUNA VULCAN, cu sediul în Comuna Vulcan, str.Principala nr.I, "t1detul Bra ov,

reprezentată prin primar Gheorghe CĂLBUREAN cetătean român având CNP
născut la data de -în
, domiciliat in
judeţul Brasov, posesor al Cărţii identitate cu seri� �
, eliberată de SPCLEP Codlea, reprezentant legal al Comunei Vulcan, în temeiul
art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
Agenţia reprezintă voinţa membrilor fondatori de a pune în comun, voluntar, în mod permanent
_ __şi fără drept de restituire, contribuţia lor materială, cunoştinţele şi aportul în muncă, pentru
.:;,, re'
v�· . rea scopului Agentiei.
'·,

. ,.,-f

A �riţ� în�inţează, se organizează şi fu�cţionea�ă c� o agenţie de ?ezv�lta�e int�rcomu�i��ă,
_
ca�
:tura de cooperare cu personalitate Jund1ca de drept pnvat, mfimţata- de umtaţ1le
ad 'fjis tiv-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local
..{au�gi al ori fumizarea în comun a unor servicii publice.
\l-

1-NO-ţp.

V

I A entiei este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ - teritoriale membre
pentru exercitarea în comun a competenţelor ce le revin prin lege, cu respectarea princiilor
dezvoltării durabile
• progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ;
• protejarea eficientă a mediului;
---:::= · izarea raţională a rezervelor naturale;
� ®pij-s · a unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă.
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entiei: ,,Zona Braşov - cea mai dezvoltată şi civilizată regiune din România"

�
��- =u�=
re�-""a i::>!:e=n�tie:::!ci este AGENŢIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE
t,i,,,• DlJ�B Ă BRAŞOV. Toate actele redactate şi emise de Agenţie vor pmia această denumire
spe · caţia sediului social, emblema, numărul sentinţei civile de înfiinţare, numărul de
:::::_A 0· strare fiscală, valoarea iniţială a patrimoniului şi ştampila rotundă a acesteia, condiţii fără
de care nu va putea fi angajată răspunderea juridică, administrativă, civilă sau penală a Agenţiei.
��-

� �ciij�

Agenţia s-a constituit în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 246 / 18.07.2005, cu p1ivire la asociaţii şi
fundaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 25 iulie 2005, a legii nr. 215/ 23.04.2001 a
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 151/1998
plivind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi
funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, a statutului şi a legislaţiei
române în materie, în vigoare.
Agenţia este o persoană ju_ridică de drept public.

l

---

Sediul Agenţiei este situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bi. C7.

Agenţia, prin hotărârea a Adunării Generale, poate deschide filiale, ca structuri teritoriale, în_,;;.---orice localitate din ţară si/sau din strainatate, cu un număr minim de 3 membri, organe
<! 9"11"°'
.
.,,
conducere proprii şi patrimoniu distinct, dispoziţiile actelor normative în materie, în vigqăre � "
fiind aplicabile.
!, I! .. ...•jf �-

.de

\ \ �-., ·1

Durata pentru care este constituită şi urmează să funcţioneze Agenţia este nelimitată.

•

\\�;,
.�. ""' •lfc,r
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Patrimoniul iniţial al agenţiei este reprezentat de aportul în numerar al membrilor fondatori î�
valoare de 800 RON (optsute lei noi sau optmilioane lei vechi).
Organele de conducere, administrare şi control ale agenţiei sunt:
\

Adunarea Generală - ca organ suprem de conducere şi decizie, alcătuită prin întrunirea
asociaţilor, conform normelor statutare.
Consiliul Director ca organ de administrare al Agenţiei între Adunările Generale, este format
din preşedinte, vicepreşedinte si membri.
Adunarea Generală de constituire a ales în unanimitate dintre membrii săi
componenţă a primului Consiliu Director:

Preşedinte,
Vicepreşedinţi,
Secretar,
Membri:

George SCRIPCARU-Primar al Municipiului Braşov
Alexandru POPA-Primar al Municipiului Codlea
Iosif KISS-Primar al Comunei Tărlungeni
Todorică Constantin ŞERBAN-Primar al Comunei Prejmer
Radu Florea NISTOR-Primar al Municipiului Săcele
Serafim DRAGOŞ-Primar al Comunei Cristian

Cenzorul, ca organ intern de control financiar, a fost desemnat de Adunarea Generală de
constituire ca fiind Societatea Comercială „Prima Cont Audit" SRL, auditor cu carnet nr. 1117 I
31.08.2001.
Prezentul Act constitutiv, împreună cu Statutul agenţiei a fost aprobat de Adunarea Generală a
Agenţiei, în şedinţa de constituire a acesteia.
Toate prevederile acestui document de constituire şi ale statutului se completează cu prevederileKo
legale în vigoare.

f ,"'"°j

Pentru efectuaiea demersurilor legale, în vederea actualizării actului constitutiv şi al stabj ilui; �
agenţiei, în vederea depunerii şi înregistrătii acestor acte la autorităţile competente, precum · î,S�-'S\ •
vederea reprezentări] în faţa oricărei autorităţi, desemnăm şi împuternicim cu puteri depline ��•"1Ai
doamna MELEACA IOANA GABRIELA, având CNP 2800116080051, cu domiciliul î
$O
Braşov, str.Vulturului, nr.22, bl.E6, sc.B, ap.7, judeţul Braşov, posesoare a Căiţii de identitate cu
seria BV nr.301297/2003, eliberată de Poliţia Braşov.

Actul a fost redactat şi dactilografiat de către consilier juridic MELEACĂ IOANA
GABRIELA, şi autentificat la Biroul notarial în 20 (douăzeci) exemplare, din care 19 se
eliberază părţilor.
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I.George SCRIPCARU, primar municipiul Brasov
2.Attila KOVACS, reprezentant al
Consiliului Judetean Brasov
3.Radu Florea NISTOR, primar municipiul���-

..,.__::::-.

'

1 ,.

4.Ionel GOIDESCU, primar orasul Predeal ·, : .'

��i\

. \,·
\'
"";,

5.Alexandm POPA, primar municipiul Codlea':·,,
6.Dorel TOMA, primar orasul Ghimbav
O .i

·,<

������-)J
1/
�b�.e�---,

✓

7 .Adrian Ioan VEŞTEA, primar orasul Rasnov

...,, i
�
1:: . osif KISS, primar comuna Tarlungeni
}.> ;

91.Todorica Constantin SERBAN, primar corn. Pr
1 O.Serafim DRAGOS, p1imar comuna Cristian
11.Ioan GÂRBACEA, p1imar comuna Halchiu
12.Mihai DIŞOR, primar comuna Harman
13.Ion RUSU, primar comuna Sanpetru
14.Claudiu Ilie LILIAC, primar comuna Bod

· �---�--'-�__,.,,_-,c:..--;..._,..,;...,,,__p..,..'-'---.y.._..:::
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ELEACĂ IOANA GABRIELA
onsilier juridic

)

f
R O MÂ N I A
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI
GONŢEA ION-IONAŞ ALEXANDRU MIHAI
SEDIUL B-dul 15 Noiembrie nr.76
Braşov, jud. Braşov
Nr.operator în registrul operatorilor de date cu caracter personal: 3369
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. �':}
Anul 2009 luna martie ziua 17
IONAŞ ALEXANDRU MIHAI, notar public, m-am deplasat la sediul Primăriei

Municipiului Braşov, în Municipiul Braşov, Bld.Eroilor, nr.8, judeţul Braşov, unde a'm găsit şi
am identificat pe:
I.SCRIPCARU GEORGE, având CNP
domiciliat în
, posesor al Cărţii de identitate�
eliberată de Poliţia Braşov
CS ATTILA, având CNP
domiciliat în
osesor al Căiţii de Identitate cu seria-ru

eliberată de Politia Predea ,
5.POPA ALEXANDRU, 'având CN�domiciliat i
posesor al Cărţii de identitate cu seria
eliberată de Poliţia Codlea,
domiciliat în
6.TOMA DOREL, având CNP

eliberată de SPCLEP Râşnov
domiciliat în
8.KISS IOSIF, având CNP
judeţul Braşov, posesor al Cărţii de identitate cu
eliberată de Poliţia Sacele,
9. ERBAN TODORICĂ CONSTANTIN, având CN
osesor al

'
�o
_,. �//,

c�

'IA.

1,

domiciliat în
posesor al Căiţii de identitate cu seri

�v4

str
eliberată de Politia Braşov,
domiciliat în
11.GÂRBACEA IOAN: având CNP
posesor al Căiţii de identitate cu seria - n
eliberată de Poliţia Codlea,

6

domiciliat în
posesor al Cărţii de identitate cu seri�nr.
domiciliat în
osesor al Cărţii de identitate cu seria

domiciliat in posesor al Cărţii de identitate cu seria BV

nr.506045/2007, eliberată de SPCLEP Braşov,
domiciliat în15.CĂLBUREAN GHEORGHE, având CNP
ţ
posesor al Căi ii identitate cu �
eliberată de SPCLEP Codlea,
cu domiciliul în
16.MELEACĂ IOANA GABRIELA, având CNP
identificată prin Carte de
I
liberată de Poliţia Braşov, în calitate de consilier juridic, · ·
identitate cu seri
care după citirea actului, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate
exemplarele lui.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ait.49 lit.g şi h din Legea

.. �:�;:•�::::::��:::::::::ÎNSCRIS

�
S-: J\eput onorariul de 168,07 lei +31,93 lei TVA cu OP nr.....f.-?....../2009
I

/

NOTAR PUBLIC,
IONAŞ ALEXANDRU MIHAI

7
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AGENŢIA METROPOLITANĂ PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ BRAŞOV

STATUT
1. Denumirea, sediul, membrii fondatori şi durata Agenţiei
Prezenta agenţie reprezintă voinţa membrilor fondatori de a pune în comun voluntar, în mod
activ, constrnctiv si permanent, şi fără un drept individual de restituire, contribuţia lor materială,
cunoştinţele şi aportul lor în muncă, pentru realizarea scopului Agenţiei.

1.1. Denumirea completa a Agenţiei este AGENŢIA METROPOLITANĂ PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ BRAŞOV, denumită în continuare Agenţia. Toate, -actele
redactate şi emise de agenţie vor pm1a această denumire şi specificaţia sediului social, sigla,
numărul sentinţei civile de înfiinţare, numărul de înregistrare fiscală, valoarea iniţială a
pat:Iimoniului şi ştampila rotundă a acesteia, precum şi semnăturile olografe ale reprezentanţilor
legali ai Agenţiei, condiţii fără de care nu va putea fi angajată răspunderea juridică,
administrativă, civilă sau penală a Agenţiei.
1

1.2. Sediul Agenţiei este situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, în clădirea
Municipiului Brasov.

fi ��Â��
. . . /'·. ·'.

ţste o persoană juridică româna de drept public.

� fţ;f·} · dafii,
�a ·.'. constituit în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 246 / 18.07.2005, cu privire la asociaţii şi
, blicată în Monitornl Oficial nr. 656 din 25 iulie 2005, a legii nr. 215/23.04.2001 a
�' C: .

;

-i,"'

•

1

•

b

"?. \,

ţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 151/1998
clezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare şi
-4 S (fij1 · nează în conformitate GU prevederile prezentului act constitutiv, a statutului şi a legislaţiei
române în materie, în vigoare.
,.,

u�is

,Stz11AftH,lî)n'1in
0;

1.3. Membrii fondatori ai agenţiei sunt:
1.MUNICIPIUL BRASOV, cu sediul în Municipiul Braşov, Bld. Eroilor nr. 8, ·udetul Bra ov,
reprezentat plin rimar Georo-e SCRIPCARU, cetătean român, având CNP
născut la data d
Brasov,
, e identitate
cu seri
,
entant legal al Municipiului
,
Braşov, în temeiul rut. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

,.--:::;:;::::�

IUL JUDEŢEAN BRAŞOV, cu sediul in Braşov, Bd.Eroilor nr.5, judeţul Braşov,
·
·
·t Attila KOVACS, cetăţean
NCESCU,
1·
·
n Municipiul Braşov, judeţul
osesor al Că11ii de Identitate
,
,
, actului nr.2128, eliberat de
,
zentant
legal
al
Consiliului
Judetean
Brasov, in temeiul art. 67
,
nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
A

•

3.MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Municipiul Săcele, str. Libertăţii nr. l�
reprezentat prin primar Radu Florea NISTOR. cetăţean român, . având CNP�

născut la data de -în
n

cu domiciliul in
· al Cărtii de identitate cu seria
nt legal al Municipiului Săcele, î�.
e
1

{J'1:

::N:IP� :::A:::� :effi�� ;n ::::i:::: :::::, :: M.Saulescu nr.117 uderul
Braşov, reprezentat lin rimar Ionel GOIDESCU, cetă ean român, având CN
�
cu domiciliul în
I Cărţii de identi
ntant legal al Municipiului Prede
a a rrums
e1 publice locale.
gea nr.

�-

5.MUNICIPIUL CODLEA, cu sediul în Municipiul Codlea, str.Luno-ă nr.133, ·udeţul Braşov,
timar Alexandrn POPA, cetăţean român, având CN
născut la
reprezentat
data de
domiciliat i
posesor al Cărţii de identitate cu seiia
eliberată e oliţia Codlea, reprezentant legal al Municipiului Codlea, în temeiul ait. 67 din
Legea nr. 215 / 200 I a administraţiei publice locale.
6.0RAŞUL GHIMBAV, cu sediul în Oraşul Ghimbav, str.L
reprezentat 1in rimar Dorei TOMA, cetătean român, având CN
domicili
ă1ţii de ide
-o
en
an
eg
al
Oraşului Ghimbav, în temeiul aitţ
,
,
67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
� ��
a
7.0RAŞUL RAŞNOV, cu sediul în Oraşul Râşnov, str.Ion Luca Caragiale, nr.21, judeţuJs>��"
·
Bra ov, re rezentat prin primar Adrian loa
ând CNP�
în
născut la data de
domiciliat�
posesor a ai.11 e 1 en 1 a e cu seriat9ir.
·eprezentant legal al Oraşului Râşnov, în temeiul
art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

,1

A

�.

A

A

8.COMUNA TĂRLUNGENI, cu sediul în Comuna Tărlungeni, str.Re ublicii nr.158, judeţul
Braşov, reprezentată prin primar Iosif KISS, cetăţean român, având CNP
născut
la data d
, domiciliat în
id�nti:ate cu s�1i�
JU eţu raşov, pos
,
.
.(
.
.
eliberată de Po 1ţia Braşov, reprezentant legal al Comunei Tarlungem, m temem! art. 67 d -�
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

(J

/
9.COMUNA PREJMER, cu sediul în Comuna Prejmer, str.Mare nr.565, judeţul Braşov,�
�
re rezentată p1in primar Todorică Constantin ŞERBAN, cetăţean român, având C�P ,;<¼
uA
născut la data d�n
4
domiciliat în
st
posesor al Că1ţi1 ·
de identitate cu seria
n
eliberată de Poliţia Braşov, reprezentant legal al
Comunei Prejmer, în temeiul art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

10.COMUNA CRISTIAN, cu sediul în Comuna Ciistian, str.Piaţa Libertăţii nr. I, judeţul
Bra ov, re rezentat p1in primar Serafim DRAGO
cetătean român, având CNP
domiciliat în

f

cu serialllllli�, eliberată de Poliţia Braşov, reprezentant legal al Comunei Cristian,
în temeiul art. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.

.COMUNA �ĂL�HIU, cu se�iul în Comuna Hălchiu, s�.Feld�oarei nr.I ·udetul B
P Al4
_
.re ·ezentată pnn nmar Ioan GARBACEA, cetătean roman avand C
� <.>� ut la data de
domiciliat în Sat
judeţul Braşov, posesor al Cărţii de identitate cu seria eliberată
de
Poliţia Codlea, reprezentant legal al Comunei Hălchiu, în temeiul
oi p,.q.q
. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale.
A

12.COMUNA HĂRMAN, cu
sediul
· ·

Comuna Hărman, str.Pieii nr.1,
reprezentată rin ri
vând CNP
domicili
,
,
a Căiţii de id
.
, Braşov, reprezentant legal al Comunei Hărman, în temeiul art.
· '
67 din Legea nr. 215 I 2001 a administraţiei publice locale.

13.COMUNA SÂNPETRU, cu sediul în Comuna Sânpetru, str.Republicii nr.650 · udetul

Braşov, reprezentată rin
născut la data d

�
;')

I

·. ,-�

<t

tru, în temeiul ai

rimar Ion RUSU, cetătean român

.

domiciliat în Sat
sor al Cărţii de
nt
legal
al Comunei
,
,
a administraţiei publice locale.

str.Şcolii,
·udetul Braşov, reprezentat
născut la data de
d CNP
domiciliat in
osesor al Căiţii de identitate cu seria
r._
eliberată de SPCLEP Braşov, reprezentant legal al Comunei Bod, în temeiul art. 67 din Legea nr.
215 I 2001 a administraţiei publice locale.

MUNA BOD,
•

u

A

15.COMUNA VULCAN, cu sediul în. Comuna Vulcan, str.P1incipala nr.1, ·udetul

reprezentată prin primar Gheorghe CĂLBUREAN cetătean român având CNP
născut la data de
domiciliat in
posesor al Cărţii identitate cu seria
liberată de SPCLEP Codlea, reprezentant legal al Comunei Vulcan, în temeiul
.·�1,�\�rut. 67 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale .
. i�

'-f,,.....,

�, �
�,

. fihale,
. ca structun. ten. tonale,
. .....m once
.
.�r�."!�/ ·�g,
w \· ţia,
. pnn
. hotărare
..... a Adunam
..,, . . Generale, poate deschide
{i!i·

�

-��

,oe itate din ţară şi din străinătate, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere
�Ş- pr rii şi patrimoniu distinct, fiindu-le aplicabile dispoziţiile actelor normative în vigoru·e.
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1.4. Agenţia a fost constituită şi urmează să fiinţeze rară o durată determinată.
i.S. În sediul fiecărui membru al Agenţiei Metropolitane pentrn Dezvoltare Durabilă Braşov
există un punct de lucru al AMB, conform contractelor de comodat încheiate cu fiecru·e membru
în paite.

,---�---,r
r.'

2. Scopul şi obiectivele Agenţiei
2.1. Agenţia îşi va desfăşura activitatea în concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007 �2013, Planul Operaţional Regional (Regiunea 7 Centru), Strategia de Dezvoltare Durabiµt::-a··F
Municipiului Braşov - Agenda Locală 21, precum şi cu celelalte strategii deja elaborate la jîîve4,-,i'1\0l
1
central, regional şi local.
( j/ .,,'
!Ue \ ..
2.2. Scopul Agenţiei este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ - ter��on
.
membre pentru exercitarea în comun a competenţelor ce le revin prin lege, cu respepţaf;a
..�
principiilor dezvoltării durabile :
�-;�;\4
�O ţ�t
• progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ;
• protejarea eficientă a mediului;
�
• utilizarea raţională a rezervelor naturale;
• păstrarea unui nivel 1idicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă.

i

2.3. Obiectivele prin care Agenţia îşi propune să îşi aducă la îndeplinire scopul sunt: , ,
a. sprijinirea dezvoltăiii economico - sociale a zonei Braşov;
b. identificarea căilor şi mijloacelor de îmbunătăţire a infrastrnctmii administraţiei publice
locale;
c. valorificarea potenţialului economic local şi identificarea unor surse de finanţare interne şi
externe;
d. sprijinirea dezvoltăiii întreprinderilor mici şi mijlocii;
e. stimularea şi atragerea capitalului străin;
.
f. promovarea imaginii şi potenţialelor de dezvoltare ale zonei Braşov;
/
g. asigură managementul centrului istoric al Braşovului şi al celor din zona;
,.,,.1
h. orice alte activităţi care conduc la dezvoltarea economică, socială şi cultură şi care aufa ""
scop final creşterea calităţii vieţii;
� �
i. protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural;
(S)\
j. protejarea şi valorificarea mediului natural;
. .P�<-,�
k. dezvoltarea turismului în zona Braşov;
�
l. realizarea de pruteneriate cu alte entităţi juridice publice şi pri vate în scopul atingeiii
�
obiectivelor agenţiei.
m. hnplementarea, monitorizru·ea, evaluarea şi adaptarea la schimbări socio - economice a
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov - Agenda Locală 21, precum şi ale
localităţilor membre ale agenţiei.

t/'ţ
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2.4. Agenţia are următoru·ele atribuţii:
�
a. elaborează studii, proiecte, metode şi procedee concrete pentru realizarea programeJ9tşi� ":_
�
prognozelor de dezvoltare economico - socială a zonei Braşov - (cod CAEN 7022)
,�
.
b. asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români şi între aceş;#îa �
.
.
..,. .
,,,
ş1 partenen stram1 ţ " '"'
c. stimulează şi sprijină desfăşurarea activităţilor promoţionale la nivel regional (cj�
CAEN 7021)
·. -��1'11H,
d. organizează activităţi de informare, consulting, publicitate, seminru·ii şi simpozioane� · $ (
domeniul dezvoltării economico - sociale- (cod CAEN 7022)
e. acordă consultanţă şi organizează seminarii vizând promovarea iniţiativei private şi
sprijinirea în afaceri a întreprinzătorilor - (cod CAEN 7022)
f. contribuie la înfiinţarea de filiale ale agenţiei şi I sau a centrelor de consultanţă în afaceri în
localităţile judeţului - (cod CAEN 7022)
g. accesează programele de finanţare naţionale şi internaţionale din domeniile economic şi
social - (cod CAEN 7022)
Q

•

h. organizează programe de perfecţionare profesională (iniţiere, perfecţionare, specializare,
calificare, recalificare) pentru personalul adrninstraţiei publice locale - (cod CAEN 8559)
i. organizează cursuri de management şi perfecţionare profesională pentru personalul
societăţilor comerciale cu capital de stat sau privat, precum şi pentru cel al regiilor autonome _.,, cod CAEN 8559)
j. prestează servicii specifice domeniului de activitate în scopul realizării obiectivelor agenţiei
�,. 'J..
(cod CAEN 9499)
;
}
k. efectuează serviciilor comerciale de val01ificare a produselor agenţiei în scopul realizării
:.:>
ijloacelor financiare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor agenţiei - (cod CAEN 9499)
1. realizează şi alte catego1ii de lucrăd şi servicii specifice activităţii de promovare a dezvoltăiii
conomico - sociale a judeţului - (cod CAEN 7021)
m. proiectele dezvoltate de către agenţie vor fi finanţate de către destinatarii acestora.
n. realizează activităţi de cercetare dezvoltare în domenii relevante pentru membrii agenţiei şi
terţi - (cod CAEN 7211, 7219, 7220)
o. acordă consultanţă (cu excepţia celei juridice), îndrumare sau asistenţă operaţională pentru
' '
agenţii economici, servicii publice, organizaţii rară scop patrimonial - (cod CAEN 7022)

J

3. Calitatea de membru. Drepturi şi obligaţii ale membrilor.
3.1. Poate deveni membru al Agenţiei orice persoană jmidică publică, care cunoaşte si respectă
prevederile actelor de constituire şi se declară de acord să sprijine material şi moral Agenţia.
Calitatea de membru se solicită prin completarea unei cere1i tip de înscriere, adresată Consiliului
.-;:;- irector şi înre&istrată la secretariatul Agenţiei, care va funcţiona la sediul Agenţiei.
�� ,
::/� �. Solicitantul persoană juridică publică, va formula cererea de înscriere în Agenţie prin
tţpr entantul său legal şi va ataşa acesteia acordul scris, exprimat anterior, al organelor sale de
.;? jon cere, precum şi specificarea persoanei delegată să reprezinte instituţia în Agenţie şi
�<ipe · ada de timp pentru care aceasta a fost mandatată.

:�:/;[V

MO�

i,;

.3. Calitatea de membru este dovedită printr-un Certificat de Membru, emis de Secretariatul
Agenţiei.
3.4. Membrii Agenţiei sunt: membrii fondatori si membrii.
3.4.1. Membrii fondatori sunt persoanele juridice nominalizate în Actul Constitutiv şi Statutul
Agenţiei. Ei beneficiază plin statut de unele drepturi şi obligaţii specifice. Membrii fondat01i
',�pierd această calitate prin lichidarea sau dizolvarea Agenţiei, precum şi plin excludere, la
-1' ..f.i)� miterea unor abate1i statutare grave.

j
...,,,_
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-� 3.' 2. Membrii sunt persoanele cărora Consiliul Director le-a avizat cererea de a deveni membri
ai genţiei, doar după ce se va obţine aprobarea Adunării Generale. Ei îşi asumă obligaţia de a
}'Y-'
f--9'<>:s jini Agenţia în mod activ, precum şi plata la zi a taxelor şi cotizaţiilor de membru, în
�
antumul stabilit anual de către Adunarea Generală şi la termenele prevăzute prin prevederile
�
prezentului statut.

3.5. Calitatea de membru al Agenţiei se pierde prin retragere, excludere sau neplata cotizaţiei.
3.5.1. Retragerea unui membru se formulează în scris, motivat, şi se înregistrează la secretariatul
Agenţiei cu cel puţin 30 de zile înaintea datei preconizată pentru retragere efectivă. Cererea va fi
avizată întâi de către Consiliul Director în pdma şedinţă lunară a acestuia, urmând a fi aprobată
în următoarea Adunare Generală.

r::
I
3.5.2 Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului Director, numai prin hotărârea
Adunării Generale, în următoarele situaţii:
a. neplata taxelor şi cotizaţiilor datorate Agenţiei pe o perioadă de doi ani calendaristici
consecutivi;
/'::
,,-;;,,-b. nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor actelor constitutive şi a regulament<::ff
de funcţionare ale Agenţiei;
// "��
c. prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Agenţiei, a scopului şi obiectWelof (
I
•
acesteia;
\1 \ t:tl :z� '
d. săvârşirea unor fapte nedemne, nelegale, sau neloiale faţă de Agenţie, sau faţă de o i1cât�
dintre membrii acesteia.
�
�'51�..,

�

3.6. Dreptmile garantate prin statut ale memb1ilor Agenţiei sunt:
a. să pruticipe la lucrările Adunării Generale, prin reprezentanţii lor legal desemnaţi;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de administrare şi control ale Agenţiei;
c. să participe de drept la orice manifestări sau programe organizate de Agenţie; ,.
d. să reprezinte Agenţia, în limitele mandatului încredinţat, la manifestări angajate'cu terţi;
e. să beneficieze de bunurile şi sprijinul Agenţiei în îndeplinirea sarcinilor delegate sau
încredinţate de Adunarea Generală sau Consiliul Director;
f. să aibă acces la toate informaţiile de interes colectiv referitoare la acţiunile Agenţiei, la actele
constitutive şi hotărârile adoptate de către Adunarea Generală sau Consiliul Director şi să le
folosească pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin statutului, intereselor
celorlalţi membrii şi intereselor Agenţiei;
g. să beneficieze de drept de toate actele cu caracter individual emise de Agenţiei;
h. să primească recompense şi sancţiuni din partea Agenţiei, prin procedurile legale, convenite ,,-:
de Adunarea Generală;
1. să conteste deciziile adoptate, inclusiv cea de excludere din Agenţie;
�r;
J. să se retragă din Agenţie, cu obligaţia de a notifica în prealabil acest lucru, cu cel puţin 30 de�
zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectivă.

/l
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3.7. Obligaţiile statutare ale membrilor Agenţiei sunt:
�-1�
a. să participe activ si constructiv la lucrările Adunării Generale, cu respectarea spiritulu�
normelor statutare;
b. să respecte prevederile actelor constitutive, a regulamentelor Agenţiei, a normelor de
procedură, precum şi a altor angajamente convenite;
c. să se abţină de Ia disputa şi confruntarea politică în cadrul activităţilor promovate de Agenţie;
d. să promoveze eficienţa şi bună credinţă în toate acţiunile de realizare a obiectivelor Agenţiei;
e. Să-şi îndeplinească la nivel de lucru bine făcut sarcinile asumate sau încredinţate de Consiliul
Director şi Adunarea Generală;
f. Să-şi însuşească şi să adopte o conduită etică fermă, de integritate morală, conform normelor
sociale democratice şi standardelor de convieţuire în comunităţile multi-etnice, multi
confesionale şi multi-partinice;
g. să nu întrep1indă acţiuni care prin natura lor pot leza interesele morale şi patrimoniale a
A�$ci;
/
„
h. să nu angajeze prin adresare verbală sau manifestări publice, agresarea demnităţ şi'ţ
integrităţii membrilor Agenţiei sau din alte organizaţii;
1. să achite la termenele stabilite contribuţiile materiale şi cotizaţiile datorate;
\
J- să anunţe în termen de 15 zile la secretariatul Agenţiei, orice modificare care a survenit 1rr$\.,llegătură cu persoana sa (schimbare de sediu, nume, reprezentant legal, etc.).
�

l�

4. Adunarea Generală a Agenţiei
4.1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Agenţiei, constituită sub fonna unei
.... întruniri de analiză şi hotărâri, cu participarea reprezentanţilor legali ai membrilor Agenţiei,
.J 4t rsonal sau prin mandatar. Dreptul la un vot este asigurat de plata cotizaţiei minime, respectiv
·� ·valentul a 3000 Euro.
�

ţ)��-

dunarea Generala se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, în ultimul trimestru al
/ �n i curent şi ori de câte ori este necesar, în şedinţă extraordinară, la convocarea Consiliului
-<>
; ;,\\ � D" ctor sau la cererea a cel puţin 20 % din numărul membrilor Agenţiei.

4.3. Anunţarea membrilor se face cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru adunare.
Convocarea trebuie să conţină locul, data şi ora Adunării Generale, precum şi ordinea de zi.
4.4. Pentru ca hotărârile Adunării Generale să fie valide, este necesară participarea a 2/3. din
numărul membrilor Agenţiei prezenţi personal sau prin reprezentant. Dacă acest cvorum nu 'este
întrunit la data primei convocări, Adunare Generală va fi convocată din nou, la o dată ulterioară,
dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocări. În acest din urmă caz, membrii activi
pot hotărî în problemele înscrise pe ordinea de zi, indiferent dacă cvorumul de 2/3 este sau nu
întrunit, în condiţiile impuse de prezentul statut.
Hotărfuile Adunării Generale sunt luate prin vot deschis, cu votul a 50% + 1 din numărul
membrilor agenţiei prezenţi.
·-� 5. Hotărârile Adunării Generale referitoare la excluderea unui membru se iau cu majoritate
< :ii;� lă, în urma unui referat întocmit de către Consiliul Director în legătura cu motivele
,,f e� erii. Excluderea unui membru fondator va fi susţinut în Adunarea Generală printr-un
/�Q � scris şi semnat de 2/3 din membrii fondatori.

�: -���

�

otărfuile Adunării Generale refedtoare la dizolvarea Agenţiei, la modificarea Statutului şi a
ui Constitutiv, sau la schimbarea scopului social al acesteia, se iau cu o majoritate de 2/3
numărul total al memb1ilor activi, pe baza unei propuneri în sc1is a 2/3 din membrii fondatori
ai Agenţiei.

4.7. Hotărâdle Adunării Generale se afişează la sediu, socotindu-se astfel aduse la cunoştinţa
tuturor membrilor Agenţiei. Un exemplar al fiecărei hotărâri, semnată de Preşedinte şi de
Secretar se va arhiva într-un dosar al Hotărârilor Adunărilor Generale ale Agenţiei într-o ordine
crescătoare a numărului lor de înregistrare, şi cu consemnarea datei adoptării hotărârii.
Responsabilitatea ţinedi acestei evidenţe se stabileşte în sarcina Secretariatului Agenţiei şi sub
supravegherea directă a Consiliului Director.
�.8. Contestaţiile se vor soluţiona de către Consiliul Director, în prima şedinţă lunară de lucru a
�-- "'"',ie, stuia. Hotărârea Consiliului este definitivă şi irevocabilă.

";-_:;; i'tJ.
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eliberările Adunării Generale sunt consemnate în procese - verbale adunate într-un
gi
ru
special şi semnate de către Preşedintele Agenţiei şi de către Secretar. Copiile sau extrase
ţ
"tlin ceste însemnări vor fi valabile doar semnate de către Preşedinte sau de către 2 membri ai
C siliului Director.

) V'

4.10. Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la:
• stabilirea strategiei şi planificarea obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a
scopului Agenţiei;

•

analiza si evaluarea activităţii si aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusa
discuţiei;
• aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a raportului Cenzorului;
descărcarea de gestiune a Consiliului Director, pentru anul bugetar precedent;
• modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului, conform procedurilor specificate Ia art. 4.6• alegerea si revocarea memb1ilor Consiliului Director;
/.
• alegerea şi revocarea Cenzorului;
• stabilirea, la propunerea Consiliului Director, a numărului de angajaţi cu rol execu
Agenţiei, a retribuţiei acestora, a valorii diurnei de deplasare, precum şi, după
indemnizaţiile de reprezentare plătite membrilor Consiliului Director şi Cenzorului;
• înfiinţarea de filiale ale Agenţiei;
• aprobarea mandatelor de afiliere la uniuni sau federaţii de asociaţii;
• dizolvarea şi lichidarea Agenţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunmilor rămase după
lichidare, conform procedurii stabilite de art. 4.6 ;
• recompensa, sancţiunea sau excluderea membrilor, la propunerea motivată l\ -�onsiliului
Director şi a prevederilor ruticolului 4.6;
• orice alte atribuţii permise de lege sau de statut, la propunerea membrilor, Cenzorului sau ale
Consiliului Director.

4.11. Hotărârile luate de Adunarea Generala, în limitele legii, ale actului constitutiv şi / sau ale
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii cru·e nu au luat parte la Adunarea Generala sau
au votat împotrivă.
4.12. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse
statut, pot fi contestate în justiţie de către oricare dintre asociaţi în termen de 30 zile de la ta :�.O'
afişării.
A

�
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5. Atribuţiile Consiliul Director al Agenţiei

•
��'Siv ,

5.1. Consiliul Director, menţionat în continuare în cuprinsul prezentului act CD, este ales �
votul deschis, cu maj01itatea simplă a Adunăiii Generale, pentru un mandat de patru ani, ş
asigură conducerea Agenţiei în intervalul dintre Adunările Generale.

�l't,4
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5.2. Membiii CD sunt aleşi dintre reprezentanţii legali ai membiilor Agenţiei şi au dreptul de a fi
realeşi în CD pentru noi mandate. Aceştia pot mandata, la rândul lor, o persoana cu atribuţii de
reprezentare în cadrul Consilîul Director.
5.3. CD este constituit din 5 membrii plini şi 1 membru supleant, desemnaţi în ordinea
descrescătoare a numărului de votmi primit în Adunru·ea Generală. În cazul în care în timpul
duratei mandatului rămân locuri vacante în Consiliul Director, ele vor fi preluate de membrii
supleanţi, care îşi vor exercita activitatea doar până la sfârşitul mandatului respectiv.
5.4. Membrii Consiliului Director pot fi aleşi exclusiv din rândul membrilor activi ai Agenţie� O

5.5. CD, în prima lui şedinţă, va alege Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul CD.
.

(
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5.6.· Directorul Executiv al Agenţiei este membru cu drept de vot consultativ în Consili� •
,.::;L'-, -..
D.irector.
-�T 4 S

'-�

5.7. CD se întruneşte în şedinţe de lucru lunare ca şi imediat, în situaţii speciale, la convocarea
Preşedintelui sau a 2 dintre memb1ii săi.

5.8. Consiliul Director lucrează valabil în prezenţa tuturor membrilor săi şi decide valabil cu
votul a minimum 3 dintre membri. Deciziile CD se consemnează în scris, prin Procesul Verbal al
şedinţei sau prin Decizii de sine stătătoare, conform procedurilor stabilite prin Regulamentul de
----.:: ganizare şi Funcţionare al CD, şi redactate prin grija Secretarului Agenţiei.
0
•
� fără motiv a unui membru al CD la trei întâlniri consecutive ale Consiliului, poate atrage
S o; ţ� erea acestuia din Consiliul Director şi înlocuirea lui cu un membru supleant.
Yti
....- -�
?
1}P
.
.� � 'buţiile Consiliului Director:
, •las· ură punerea în executare a Hotărârilor Adunării Generale;
nsmite instituţiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componenţă ale
-wi p.v--•
Consiliului Director, a conturilor bancare precum şi a adresei de funcţionare;
• analizează cererile de înscriere în Agenţie şi le înaintează spre aprobare Adunării Generale,
face propune1i motivate cu privire la excluderea membrilor;
• aprobă formatul certificatului care atesta calitatea de membru al Agenţiei;
• stabileşte cuantumul taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor;
' \
• soluţionează contestaţiile formulate împotriva Hotărârilor Adunării Generale;
• aprobă Fişele Posturilor şi derulează procedurile de angajare a personalului executiv aprobat
de Adunarea Generală sau convenit prin prevederile contractelor de finanţare;
• supune aprobării Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CD - ROF/CD - şi al
personalului angajat ROF/PA;
• asigură funcţionarea eficientă a serviciilor administrative ale Agenţiei (secretariat,
contabilitate şi administrare financiară, activităţile contractate sau programate, etc.);
• asigură rapoartele periodice prevăzute de legislaţie sau de obligaţiile contractuale;
- ._" stabileşte şi aprobă calendarul programelor de acţiuni şi ia măsurile curente necesare pentru
erularea activităţilor planificate; răspunde de calitatea, legalitatea şi încadrarea în costuri a
', ·j,
·,, ,.,, estor activităti/'-!:, J:>a gajează cu i�stituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale sau cu alţi parteneri,
respondenţa necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Agenţiei;
/ _/§
ngajează programe de parteneriat cu terţe instituţii sau asociaţii;
i'�.
'f
hotărăşte cu privire la oportunitatea angajării juridice a Agenţiei în contracte cu te1ţe părţi;
• gestionează patrimoniul material, societăţile comerciale, conturile bancare şi activităţile
financiare curente ale Agenţiei;
• hotărăşte cu privire la participarea Agenţiei la concursuri de finanţare şi asigură
implementarea programelor conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor şi
legislaţiei naţionale;
• acceptă donaţiile făcute Agenţiei;
• prezintă anual în cadrul Adunăiii Generale ordinare un raport cu privire la activitatea CD şi a
Cenzorului, precum şi cu p1ivire la situaţie financiară a Agenţiei;
• hotărăşte în orice problemă curentă care nu este specificată prin statut ca fiind de competenţa
Adunării Generale;
,.

')

·-,., 6. Atribuţiile membrilor Consiliului Director al Agenţiei.
\
\\

6.i\ Preşedintele Consiliului Director al Agenţiei este preşedintele statutar al Agenţiei.
Pre :edintele reprezintă şi angajează administrativ şi juridic interesele Agenţiei .
. În cazul lipsei justificate a Preşedintelui Agenţiei, acesta poate delega în scris, pe durată
eterminată, atribuţiile sale Vicepreşedintelui.

r,I
6.3. Secretarul Agenţiei este direct responsabil de păstrarea documentelor de constituire, a
hotărârilor şi deciziilor adoptate, cât şi de organizarea activităţilor curente ale personalului
administrativ angajat al Agenţiei.

6.4. Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Preşedintele emite delegări scrise către membrii C ;.
membrii Agenţiei. Delegă.lile scrise ale Preşedintelui vor fi păstrate, în ordinea nume1ică ua i/
"4
conform procedurilor din ROF CD, prin grija Secretarului Agen�ei.
6.5. Principalele atribuţii ale Preşedintelui sunt:
_ ;;4' �
j_
• exercită întreaga sa aut01itate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopulu· gg,,.:�
tei, ,.
"?,S .., . NO'
respectarea prevederilor statutului şi a legislaţiei;
, ov
• conduce lucrările Consiliului Director şi ale Adunării Generale a Agenţiei;
• reprezintă Agenţia, pe baza mandatului încredinţat de Adunarea Generală, la demersurile de
aderarea în uniuni, federaţii sau grupări de persoane juridice cu caracter ne-guvernamental şi
apolitic, convenabile atingerii scopului Agenţiei;
' \
• angajează Agenţia în relaţiile juridice şi de colaborare cu terţi;
• gestionează conturile curente ale Agenţiei
• stabileşte, conform procedmilor din ROF CD, sarcini pentru membrii CD;
• delegă sarcini către membrii Agenţiei, în conformitate cu programul de activităţi aprobat;
• întocmeşte împreună cu Consiliul Director raporu1e anuale de activitate, pe care le prezintă
spre aprobare Adunării Generale;
• întocmeşte rapoarte cu caracter periodic cerute prin contracte;
• îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau decise de Consiliul
Director.
7. Atribuţiile Cenzorului Agenţiei
7.1. Cenzorul Agenţiei este desemnat prin Hotărâre a Adunării Generală a Agenţiei.
7.2. Poate fi ales în funcţia de Cenzor numai un reprezentant al unui membru al Agenţiei, care
ru·e o pregătire de specialitate şi nu este membru al Consiliului Director.
7.3. Cenzorul asigură controlul financiar intern al Agenţiei şi este subordonat direct Adunăiii
Generale a Agenţiei. Actjvitatea Cenzorului este reglementată printr-un Regulament de
Funcţionru·e a Cenzorului Agenţiei aprobat prin Hotărâre a Adunăiii Generale.

7.4. Atribuţiile principale ale Cenzorului sunt:
• verifică sursele de venituri ale Agenţiei, conform prevede1ilor bugetare, programelor de
asistenţă şi documentelor primare ale Agenţiei;
• verifică, inopinat şi periodic, legalitatea modului în cru·e sunt cheltuite şi gestionate resursele
materiale şi financiare ale Agenţiei, conform documentelor de evidenţă şi urmărire;
�
• verifică încadrarea cheltuielilor Agenţiei în limitele bugetului aprobat de Adunru·ea Gepfo.!ă �
sau de programele de finanţare angajate de Agenţie;
fi
• verifică legalitatea şi conformitatea întocmirii documentelor bancare şi a extraselor deffont .
• . verifică legalitatea, conformitatea şi încadrarea în termene a rapoartelor financiare c ·utid .
lege şi de prevederile contractelor de finanţare ale Agenţie;
�'9tr • 1
• verifică legalitatea şi conformitatea documentelor de plată a salaiiilor şi indemniz��
"!!1
��"1H:
aprobate, cu prevederile bugetare;
�

j>:t,
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•

prezintă periodic Consiliului Director rapoarte scrise asupra activităţii sale, conform
prevederilor înscrise în Regulamentul de Funcţionare a Cenzorului şi obligaţiilor din fişele de
post ale angajaţilor;
• face propuneri de ameliorare a procedurilor de lucru ale administraţiei Agenţiei, pentru o mai
eficientă gestiune a resurselor şi respectarea cadiului legal;
.-;� întocmeşte Rapoarte Anuale de Control a Gestiunii Agenţiei şi le prezintă Adunării Generale;
1'1, oate participa Ia şedinţele Consiliului Director, cu drept de vot consultativ, pe probleme din
> - � meniul său de competenţă;
' � l>î eplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală a
q.::,
genţiei.
ll)

�

8. Resursele financiare şi Patrimoniul Agenţiei

8.1. Întregul patrimoniu de resurse al Agenţiei se va utiliza, p1in grija Consiliului Director şi a
Cenzorului, în vederea realizării exclusive a scopului pentrn care s-a constituit Agenţia.
'

\

8.2. Patrimoniul iniţial al Agenţiei este reprezentat de aportul în numerar al membrilor fondatori,
în valoare de 800 RON (opt milioane Iei vechi).
8.3. Cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale datorate de către membrii Agenţiei se
stabileşte de către Adunarea Generala la propunerea Consiliul Director, în ultima şedinţă anuală,
pentru anul următor.
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o-oriile de resurse patrimoniale ale Agenţiei sunt:
�nscriere, plătită o singură dată, la depunerea Cererii de însciiere în Agenţie, în
cu echivalentul în lei a 150 EURO;
·tială
ar1i.
'
__,.
Y
c� bi� uală a membrilor, în valoare iniţială cu echivalentul în lei a minim 5000 EURO,
. ' eJS§epţ Municipiului Braşov, care va participa anual Ia bugetul AMB cu o sumă de
00�OOO ON '
Nfirianţ a prin contlibuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre
zi bancare;
donaţii, spons01izăli, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate;
splijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale;
finanţăli din programe angajate a fi implementate de Agenţie;
finanţăli de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii;
contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi;
dispoziţii testamentare făcute de te11e persoane în favoarea Agenţiei;
încasăli rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Agenţie.
finanţarea prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale membre

f> ·-...
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•

8.5. Funcţie de momentul însclierii în Agenţie, cotizaţia anuală de membru, cu excepţia cotizaţiei
. �nuale a Municipiului Braşov, care va fi achitată în 4 (patru) rate egale, se va calcula în tranşe
,. · estiiale, astfel:

- v. /\

� iff uarie - 31 martie .................... echivalentul în lei a
a ilie - 30 iunie ... ....................echivalentul în lei a
·
1
ie - 30 septembrie ..................echivalentul în lei a
/
„- ✓
ctombrie - 31 decembrie ...........echivalentul în lei a

}1

-J

1.250
1.250
1.250
1.250

EURO
EURO
EURO
EURO

8.6. Cotizaţia de membru datorata de membrii activi, se va achita de regulă până la fiecare dată
menţionată mai sus.

r,I I
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8.7. Începând cu data de 1 iulie a fiecărui an curent, membrii activi care nu şi-au.
cotizaţia datorată, devin membli consultativi ai Agenţiei;
I

9. Dizolvarea şi lichidarea Agenţiei.

t
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9.1. Dizolvarea si lichidarea Agenţiei se vor face conform prevederilor legale în · {�i�' îWi
momentul intervenirii dizolvării, respectiv a lichidării.
�
În cazul dizolvălii agenţiei, bunulile rămase în urma lichidălii pot fi transmise către persoane
julidice de drept public cu scop identic sau asemănător, plin atdbuire de către instanţa
competentă.
10. Dispoziţii finale şi tranzitorii

'

\

10.1 Primul mandat al membrilor Consiliului Director şi al Cenzorului curge de la data rămâne1ii

definitive a sentinţei prin care s-a dispus dobândirea personalităţii juridice a Agenţiei şi a
înregistrălii acesteia în registrul special al instanţei.
Următoarele mandate încep să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de desemnare de
Consiliu Director a unei Adunării Generale a Agenţiei.
I

,,,fi
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10.2. Mandatul membrilor Consiliului Director, al Cenzorului sau al Preşedintelui Agenţiy,· poat!

1J. •
înceta înaintea duratei pentru care au fost aleşi, plin revocarea hotărârii de numire a acef orlde�
către o Adunarea Generală extraordinară, p1in pierderea calităţii de membru al Agenţiei ! u �in
deces.
<S'><::l11u «
,$) .,,�
10.3. La sfârşitul mandatului toţi membrii Consiliului Director şi Cenzorul Agenţiei sunt obli :, $
să predea actele şi documentele Agenţiei cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui
proces verbal întocmit în acest sens de Secretarul Agenţiei.

10.4 Anul fiscal al Agenţiei coincide cu anul calendaiistic.
10.5. Litigiile Agenţiei cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă,

sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

10.6. Toate prevedelile prezentului statut se completează cu prevederile legale în vigoare.
10.7. Pentru efectuarea demersurilor legale, în vederea actualiză.Iii actului constitutiv şi al

statutului agenţiei, în vederea depunerii şi înregistrării acestor acte Ia autorităţile competente,
precum şi în vederea reprezentării în faţa oricărei autorităţi, desemnăm şi împuternicim cu pute ·d,
depline pe doamna MELEACĂ IOANA GABRIELA, având CNP 2800116080051, q , '•
domiciliul în Braşov, str.Vulturului, nr.22, bl.E6, sc.B, ap.7, judeţul Braşov, posesoare a Că
de identitate cu seria BV nr.301297/2003, eliberată de Poliţia Braşov.
�

i

�

1-------10.8. Actul a fost redactat şi dactilografiat de către consilier jmidic MELEACĂ IOANA
GABRIELA, şi autentificat la Biroul notarial în 20 (douăzeci) exemplare, din care 19 se

eliberază părţilor.

eorge SCRIPCARU, primar municipiul Brasov
2.Attila KOVACS, reprezentant al
Consiliului Judetean Brasov
3.Radu Florea NISTOR, primar municipiul Sac·•:;
4.Ionel GOIDESCU, pdrnar orasul Predeal
5.Alexandru POPA, primar municipiul
6.Dorel TOMA, pdrnar orasul Ghimbav
7 .Adrian Ioan VEŞTEA, pdrnar orasul Rasno
8.Ios�f KISS, primar comuna Tarlungeni
0

9.Ţ�d ·ica Constantin SERBAN, prirnar corn.
afim DRAGOS, primar comuna Cristian
.Ioan GÂRBACEA, pdrnar comuna Halchiu
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��

- c �� �
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12.Mihai DIŞOR, pdrnar comuna Harman

�

13.Ion RUSU, primar comuna Sanpetru
14.Claudiu Ilie LILIAC, primar comuna Bod
15.Gheorghe CALBUREAN, pdrnar comuna Vulcan ____:,,;:����m:--\--"-+'-::r��
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ROMÂNIA
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI
GONŢEA ION-IONAŞ ALEXANDRU MIHAI
SEDIUL B-dul 15 Noiembrie nr.76
Braşov, jud. Braşov
Nr.operator în registrul operatorilor de date cu caracter personal: 3369
ÎNCHEIERE DEAUTENTIFICARE NR.
Anul 2009 luna martie ziua 17
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IONAŞ ALEXANDRU MIHAI, notar public, m-am deplasat la sediul Pii1
Municipiului Braşov, în Municipiul Braşov, Bld.Eroilor, nr.8, judeţul Braşov, unde am găsi �
am identificat pe:
domiciliat 1 in Brasov, str.
I.SCRIPCARU GEORGE, având CNP
esor al Cărţii de identitate cu serialiberată de Poliţia Braşov,
2.KOVACS ATTILA, având CNP
domiciliat în
posesor al Cărţii de Identitate cu seri�n
Poliţia Braşov,
3.NISTOR RADU FLOREA
cu domiciliul in
posesor al Că11ii de
identitate cu seri�
eliber�le,
4.GOIDESCU IONEL, având CNP�u domiciliul în Orasul Predeal,
posesor al Cărţii de identitate cu seiia

� o�

ALEXANDRU, având CNP
domiciliat in Munici iu
judeţul Braşov, posesor al CăI1ii de identitate cu seria- n
eliberată de Poliţia Codlea,
6.TOMA DOREL, având CNP
�udeţul Braşov, posesor al
028804/1999, eliberată de Poliţia Braşov,
7.VEŞTEA ADRIAN IOAN, având CNP
sesor al Cărţii de identitate cu seria
eliberată de SPCLEP Râşnov
8.KISS IOSIF, având CNP
domiciliat în
posesor al Cărţii de identitate cu seria
eliberată de Poliţia Sacele,
9. ERBAN TODORICĂ CONSTANTIN, având CNP
omiciliat în
posesor al Cărţii de identitate

omiciliat în ,ii de identitate�

liberată de Poliţia Braşov,
11.GÂRBACEA IOAN, având CNP
domiciliat în
asesor al Că11ii de identitate cu seria �m
eliberată de Poliţia Codlea,
domiciliat în
posesor al Cărţii de identitate cu seţ

'
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, domiciliat în
osesor al Cărţii de identitate cu seri
omiciliat in osesor al Cărţii de identitate cu serialllll!J
� domiciliat in
al Căiţii identitate cu
u domiciliul în
p1in Carte de
identificată
,
,
identitate;,e'\i s
eliberată de Poliţia Braşov, în calitate de consilier juridic,
care după c· rea actului, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate
exempla ·� lui.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.49 lit.g şi h din Legea
nr.36/1995, în temeiul art.8 lit.b din Legea nr.36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

f?. ...../2009

S-a perceput onorariul de 168,07 lei +31,93 lei TVA cu OP nr....
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Instanta: JUD. BRASOV

p.

--

14 - ri. i ·

CONlfOPMJ fATE

REGISTRUL SPECIAL
Partea A - Asociatii
Sectiunea I

l

p. Schimbarea sediului în circumscriptia acestei instante :

O DA Ulterior constituirii organizatia si-a schimbat sediul în circumscriptia acestei instante
I Numarul inscrierii schimbarii sediului
Data inregistrarii schimbarii sediului

11. Numarul si data înscrierii :
I Numar de inregistrare
�ata inregistrarii
�- -Mentiuni privind înscrierea

2

110.01.2006

Instanta fond: JUD. BRASOV
Numarol dosaro,u; 15505__
___1 din anul '-o_o_5_______,
I
_l _ _ _
Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere
numar

r

�

I

- - - �

din data f0.12.2006

I

Instanta de recurs (tribunal sau curte de apel, dupa incadrarea juridica a organizatiei) sectia
Numarul dosarului de recurs
Numarul si data deciziei pronuntate in recurs

din data

numar

@. Denumirea :

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV
Dovada de disponibilitate a denumirii emisa de MJ :
Modificari ale denumirii
nr crt

1

2

3

numar, data si instanta care care a
pronuntat hotararea jud. (referinta la
sectiunea 15, dupa caz)

prin inch din 05.10.07, dosar
nr.12948/197/07 al Judecatoriei
Brasov, s-a admis cererea si s-a
dispus înscrierea modificarilor
aduse actului constitutiv si
statutului asociatiei prin
Hot.Adunarii Generale
nr.2/20.04.07 si Hot.Adunarii
Generale nr.3/20.04.07
înch.din 06.02.2009, dosar nr.
1675/197/2009 al Judec·toriei
Bra·ov - prin Hot·rârea Adun·rii
Generale nr.14/18.09.2008

Registrul de asociatii, fundatii si federatii

eliberata de la data

denumirea modificata

"ASOCIATIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA BRASOV''

AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA BRASOV

Data tiparirii 18.10.2021

2

7
. Sediul:
Uudetul
localitatea
adresa
telefon
fax
e-mail

IBRASOV
BRASOV
B-DUL. MIHAIL KOGALNICEANU, NR.23, BL.C7

Modificari ale sediului:
nr crt

1
2

3

numar, data si instanta care
care a pronuntat hotararea
jud.(referinta la sectiunea 15,
dupa caz)

judet sediu modificat

localitate sediu
modificat

adresa modificata

încheierea din 11.11.201O,
dosar nr.28489/197/201O
al Judec·toriei Bra·ov
încheierea din 22.09.2021,
dosar nr.15821/197/2021
al Judecătoriei Braşov,
Hotărârea Adunării
Generale nr.3 din data de
20.05.2021

l3rasov, B-dul Eroilor nr.8,
ud.Brasov
Municipiul Braşov, str. Institutului
hr.35, jud. Braşov

4
5
6
7

D -- Ca urmare a schimbarii sediului organizatia trece in circumscriptia altei instante si aceasta pozitie se
inchide

�- Durata de functionare :
Durata de functionare: NEDETERMINAT
Modificari ale duratei de functionare:
nr crt

numar, data si instanta care care a
pronuntat hotararea jud.(referinta la
sectiunea 15, dupa caz)

durata de functionare modificata

1

2

3

4

7
�- Patrimoniu
Patrimoniu initial 800 RON
Modificari ale patrimoniului
nr crt

numar, data si instanta care care a
pronuntat hotararea jud.(referinta la

Registrul de asocialii, fundatii si federalii

patrimoniu modificat

Data tiparirii 18.10.2021

3

sectiunea 15 dupa caz)
1
2

3

4

5

6

7

�-Asociatii:
Lista initiala :MUNICIPIUL BRA·OV - PRIN GEORGE SCRIPCARU, MUNICIPIUL S·CELE -PRIN
ANDREI JONAS, MUNICIPIUL PREDEAL PRIN MIHAI VE·TEA, MUNICIPIUL CODLEA PRIN
ALEXANDRU POPA, ORA·UL GHIMBAV PRIN DOREL G. TOMA, COMUNA PREJMER PRIN
TODORIC· CONSTANTIN ·ERRBAN, COMUNA T·RLUNGENI PRIN IOSIF KISS, COMUNA
CRISTIAN PRIN SERAFIM DRAGO·
Modificari ale listei de asociati / fondatori:
nr crt
1

2

3

4

numar, data si instanta care care a
pronuntat hotararea jud. (referinta la
sectiunea 15, dupa caz)
prin inch din 28.05.2008, dosar
7153/197/2008 al Judecatoriei
Brasov

lista de asociati I fondatori modificata
- primirea ca membru fondator al A.O.O. Brasov
a Orasului Rasnov, reprezentat prin primar ales
domnul Adrian Vestea (procesul verbal al
Adunarii Generale din 26.05.2006)
- se include ca membru fondator al asociatiei si
localitatea Bod din judetul Brasov (procesul
verbal al Adunarii Generale din 05.03.2008).
se aprob· acceptarea comunei Budila, jude·ul
Bra·ov, s· devin· membru cu drepturi depline al
Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare
Durabil· Bra·ov.

încheierea din 30.06.2014, dosar
nr.18223/197/2014 al Judec·toriei
Bra·ov-Hot·rârea nr.3 al Adun·rii
Generale încheiat· la data de
03.04.2014
încheierea din 29.06.2018, dosar Prin Hot·rârea nr.5 a Adun·rii Generale din
nr.14378/197/2018 al Judec·toriei �4.04.2018, s-a aprobat decizia comunei
Crizbav, jude·ul Bra·ov, de retragere din cadrul
Bra·ov
Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare
Durabil· Bra·ov, în calitate de membru.

6

6
17

a9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

�-Scopul:
Scop�I initial : -de a facilita cooperarea între unit··ile administrativ- teritoriale membre pentru
_
exerc1tarea m comun a competen·elor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvolt·rii
_
durabile:
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- progresul social, condi·ionat de recunoa·terea ·i admitrerea nevoilor fiec·rui individ;
- protejarea eficient· a mediului;
- utilizarea ra·ional· a rezervelor naturale;
- p·strarea unui nivel ridicat ·i sigur de cre·tere economic· ·i ocupare a for·ei de munc·.
Modificari ale scopului
nr crt

numar, data si instanta care care a
pronuntat hotararea jud.(referinta la
sectiunea 15, dupa caz)

incheierea din data de 05.10.07,
dosar nr.12948/197/07 al
Judecatoriei Brasov.

1

iI

2
t3

modificari aduse scopului
(doar completari sau eliminari din scopul initial)

se modifica
" capitolul 2 "scopul si obiectivele
Asociatiei din statut in sensul ca pct 2.4 lit.h va
avea urmatorul cuprins „organizeaza programe
de perfectionare profesionala (initiere,
perfectionare, specializare, calificare,
recalificare) pentru
personalul administratiei
"
publice locale , iar pct 2.4 lit.i va avea urmatorul
cuprins "organizeaza cursuri de management si
perfectionare profesionala pentru personalul
societatilor comerciale cu capital de stat sau
privat, precum si pentru cel al regiilor
autonome"; se completeaza capitolul 2 "scopul
si obiectivele Asociatiei" in sensul ca la pct 2.4
se adauga pct 2.4 lit.n cu urmatorul cuprins
realizeaza activitati de cercetare dezvoltare in
"domenii relevante pentru membrii Asociatiei si
terti", respectiv pct 2.4 lit.o cu urmatorul continut
"acorda consultanta (cu exceptia celei juridice),
indrumare sau asistenta operationala pentru
agenti economici, servicii publice, organizatii
fara scop patrimonial"

�-Obiective:
Obiectiv : -sprijinirea dezvolt·rii economico-sociale a zonei Bra·ov;
- identificarea c·ilor ·i mijloacelor de îmbun·t··ire a infrastructurii administra-iei
publice locale;
- valorificarea poten·ialului economic local ·i identificarea unor surse de finan·are
interne ·i externe;
- sprijinirea dezvolt·rii întreprinderilor mici ·i mijlocii;
- stimularea ·i atragerea capitalului str·in;
-promovarea imaginii ·i poten·ialelor de dezvoltare ale zonei Bra·ov;
- asigur· managementul centrului istoric al Bra·ovului ·i al celor din zona;
-orice alte activit··i care conduc la dezvoltarea economic·, social· ·i cultural· ·i care
au ca scop final cre·terea calit··ii vie·ii;
-protejarea ·i dezvoltarea patrimoniului cultural;
- protejarea ·i valorificarea mediuliu natural;
- dezvoltarea turismului în zona Bra·ov;
- realizarea de parteneriate cu alte entit··i juridice publice ·i private în scopul
atingerii obiectivelor asocia-iei;
- implementarea, monitorizarea, evaluarea ·i adaptarea la schimb·ri
socio-economice a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Bra·ov - Agenda Local· 21, precum ·i
ale localit··ilor membre ale asocia-iei.
Modificari obiective
nr crt

numar, data si instanta care care a
pronuntat hotararea jud.(referinta la
sectiunea 15, dupa caz)

modificari aduse obiectivelor
(doar completari sau eliminari din obiectivele initiale)

1

2

Registrul de asociatii, fundatii si federatii

Data tiparirii 18.10.2021

5

ţ3

II

110. Conducere, reprezentanti:
Reprezentant:
Consiliul director (componenta nominala): SCRIPCARU GEORGE - PRE·EDINTE, ALEXANDRU
POPA, IOSIF KISS -VICEPRE·EDIN·I, MIHAI VE·TEA-SECRETAR, TODORIC· CONSTANTIN
·ERBAN , SERAFIM DRAGO· - MEMBRI
Organul de control (componenta nominala): CARMEN FERGHETE ·OP
Modificari ale sectiunii:
nr crt
1
2

numar, data si instanta care
care a pronuntat hotararea
jud.(referinta la sectiunea 15)
incheierea din 05.10.07,
dosar nr.12948/197/07 al
Judecatoriei Brasov
încheierea din 29.06.2018,
dosar nr.14378/197 /2018
al Judec·toriei Bra·ov

reprezentant
modificat

modificari in consiliul director, organul de conducere,
organul de administrare sau organul de control
se revoca cenzorul Top Ferghete Carmen; se
alege in calitate de cenzor al Asociatiei Societatea Comerciala „Prima Cont Audit" SRL.
Prin Hot·rârea nr.3 a Adun·rii Generale din
24.04.2018, s-a aprobat revocarea din func·ia
de pre·edinte al Agen·iei Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabil· Bra·ov a numitului Gantz
Miklos Sandor.
S-a aprobat desemnarea numitei Doiciu
Mariana Cecilia, ca reprezentant al municipiului
Bra·ov în Adunarea General· a Agen·iei
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov.
S-a aprobat numirea în func·ia de pre·edinte al
Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare
Durabil· Bra·ov a numitei Doiciu Mariana
Cecilia, în calitate de reprezentant legal al
Prim·riei Bra·ov, membru al asocia-iei, în
Adunarea General·.

r7
8

s

10

111. Mentiuni cu privire la filiale:
Sediul:
Patrimoniul initial
Radiere:
Modificari ale sectiunii:
nr crt

1

numar, data si instanta care
care a pronuntat hotararea
jud.(referinta la sectiunea 15)

sediu modificat

patrimoniu modificat

modificari privind
radierea

2
3

4
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[12. Mentiuni privind apartenenta la o federatie:
Denumirea:
Sediul:
Radiere:
Modificari ale sectiunii :
nr crt

numar, data si instanta care
care a pronuntat hotararea
jud.(referinta la sectiunea 15)

denumire federatie modificata

sediu federatie modificat

modificari privind radierea

1
2

�

p

7

-7

[13. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale
Denumirea organizatiei internationale:
Sediul:
Alte organizatii afiliate:
Modificari ale sectiunii:
nr crt

numar, data si instanta care
care a pronuntat hotararea
jud.(referinta la sectiunea 15)

denumire organizatie internationala
modificata

sediu organizatie internalionala
modificat

modificari in list
a

1
2

3

4
5
6

7

[14. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:
•
Recunoastere : Hotararea Guvernului nr din data de publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr din data
•
•

Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale: Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, nr din data de
Retragere: Hotararea Guvernului nr. din data de publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. din data de

7

[15. Modificari ale actului constitutiv si/sau statutului:
M

1:

•
•
•

Data înscrierii modificarii: incheierea din 05.10.2007, dosar nr.12948/197/2007 al
Judecatoriei Brasov.
Temeiul: Hotararea Adunarii Generale nr.2/20.04.2007
Obiectul modificarii : s-a hot·rât modificarea actului constitutiv care se completeaza in sensul
ca: ,,asociatia se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca asociatie de dezvoltare
intercomunitara, ca si structura de cooperare cu personalitate juridica de drept privat,
infiintata de unitatile administrativ teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes local sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice"; se
completeaza pct.8.4 din statut in sensul ca in categoriile de resurse patrimoniale ale
asociatiei este inclusa si „finantarea prin contributii din bugetele locale ale unitatilor
administrativ teritoriale membre"
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•
•
•

Data inscrierii modificarii : 05.06.2008 - prin inch din 28.05.2008, dosar 7153/197/2008 al
Judecatoriei Brasov
Temeiul : procesul verbal al Adunarii Generale din data de 26.05.2006 si procesul verbal al
Adunarii Generale din data de 05.03.2008.
Obiectul modificarii : primirea ca membru fondator al A.O.O. Brasov, a Orasului Rasnov,
reprezentat prin primar ales Adrian Vestea si a localitatii Bod din judetul Brasov; se modifica
statutul asociatiei in sensul introducerii noilor coduri CAEN, pe cale de consecinta fiind
completate activitatile asociatiei cuprinse in statut cu codurile CAEN aferente.

3

M:

•
•
•

Data înscrierii modificarii : -încheierea din 14.01.2009, dosar 207/197/2009 al Judec·toriei
Bra·ov
Temeiul: Hot·rârea Adun·rii Generale nr.13 din 18.09.2008, Hot·rârea Adun·rii Generale
nr.19 din 30.09.2008, Hot·rârea Adun·rii Generale nr.20 din 18.09.2008 ·i Hot·rârea Adun·rii
Generale nr.22/18.09.2008
Obiectul modificarii : prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.22 din 18.09.2008, s-au hot·rât
modific·ri aduse actului constitutiv ·i statutului asocia-iei, respectiv: ,,Comunele Vulcan, Bran,
Dumbr·vi·a, Teliu, Budila, Feldioara s· devin· membrii ai Asocia·iei Metropolitane Bra·ov."
Prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.19 din 30.09.2008, s-a hot·rât: ,, aderarea comunei Vulcan
ca membru la Asocia-ia Metropolitan· pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov".
Prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.20 din 18.09.2008, s-a hot·rât: ,,încheierea de contracte
de comodat cu fiecare membru al asocia·iei pentru un spa·iu desemnat de fiecare dintre
membrii pentru a deveni punct de lucru pentru Asocia-ia Metropolitan· Bra·ov".
Prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.13 din 18.09.2008, s-a hot·rât: ,, schimbarea componen·ei
Consiliului Director:
Pre·edinte: George Scripcaru - Primar al Municipiului Bra·ov
Vicepre·edinte: Alexandru Popa - Primar al Municipiului Codlea
Vicepre·edinte: Iosif Kiss - Primar al Comunei T·rlungeni
Secretar: ·erban Todoric· - Primar al Comunei Prejmer
Membru: Radu Florea Nistor - Primar al Municipiului S·cele
Drago· Serafim - Primar al Comunei Cristian"
15.02.2010 - prin încheierea din 29.01.2010, dosar nr.2025/197/2010 al Judec·toriei Bra·ov,
s-a admis cererea ·i s-a dispus înscrierea modific·rilor aduse actului constitutiv ·i statutului
asocia-iei, conform Hot·rârii nr.53/30.09.2009 privind aprobarea asocietii Comunei Crizbav cu
Agen·ia Metropolitan· Pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov ·i Hot·rârii nr.61/22.12.2009 a A.G.,
respectiv: prin Hot·rârea nr.53/30.09.2009 s-a aprobat de Consiliul Local al comunei Crizbav
ca u.a.t. Comuna Crizbav s· devin·, începând cu data de 01.01.201O, membru al Agen·iei
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov, cu sediul în Bra·ov, str.M. Kog·lniceanu
nr.23, bl.C7, jud.Bra·ov; a fost delegat dl.Bala·i Sorin s· reprezinte u.a.t. Comuna Crizbav în
cadrul Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov pe toat· durata mandatului de
Primar al Comunei Crizbav.Astfel, în baza Hot·rârii nr.53/30.09.2009 a aprobat acceptarea
comunei Crizbav s· devin· membru cu drepturi depline al Agen·iei Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabil· Bra·ov prin Hot·rârea nr.61/22.12.2009.
06.04.2010 - prin încheierea din 18.03.2010, dosar 207/197/2010 al Judec·toriei Bra·ov s-a
admis cererea ·i îndreapt· eroarea material· strecurat· în ambele exemplare ale încheierii
·edin·ei camerei de consiliu din data de 14.01.2009, în sensul c· în cuprinsul considerentelor
acesteia, respectiv la alin.5 se va trece în mod corect c· ,, ... prin Hot·rârea Adun·rii Generale
nr.22 din 18.09.2008 s-a aprobat invitarea comunelor Vulcan, Bran, Dumbr·vi·a, Teliu, Budila,
Feldioara s· devin· membrii ai Asocia-iei Metropolitane Bra·ov"
19.11.201O - încheierea din 11.11.201O, dosar nr.28489/197/2010 al Judec·toriei Bra·ov Hot·rârea adun·rii generale nr.9 din data de 15.09.2010 ·i Deciziei consiliului director nr.25 din
data de 17.09.2010, referitoare la schimbarea sediului Agen·iei
22.02.2011 - prin încheierea din 10.02.2011, dosar nr.3185/197/2011 al Judec·toriei Bra·ov,
s-a admis cererea ·i s-a dispus înscrierea modific·rilor aduse statutului asocia-iei, conform
procesului verbal al Adun·rii Generale încheiat în data de 15.09.2010, modific·ri cuprinse în
Hot·rârea Adun·rii Generale nr.20 din data de 15.09.2010, respectiv:
„Se completeaz· punctul 2.4. -Agen·ia are urm·toarele atribu·ii - din statut cu urm·toarele
puncte:
lit.p - organizeaz· cursuri de formare profesional· pentru adul·i;
lit.q - organizeaz· cursuri de calificare/recalificare, perfec·ionare ·i specializare pentru adul·i;
lit.r - dezvolt· ·i coordoneaz· parteneriate pentru proiecte privind formarea profesional·
continu·;
lit.s - coordoneaz· campanii de informare privind oportunit··ile form·rii profesionale continue;
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lit.t- organizeaz· ·i coordoneaz· sesiuni de lucru privind formarea profesional· continu· ."
04.07.2011 - prin încheierea din 24.06.2011, dosar nr.16609/197/2011 al Judec·toriei Bra·ov,
s-a admis cererea ·i s-a dispus înscrierea modific·rilor aduse actului constitutiv ·i statutului
asocia·iei, conform Hot·rârii Adun·rii Generale nr.4 din data de 05.04.2011, respectiv: se
modific· punctul 1.2, al.2 din statut: .Agen·ia este o persoan· juridic· de drept public", prin
„Agen·ia este o persoan· juridic· român· de drept privat"; s-a aprobat modificarea actului
constitutiv al Agen·iei Metropolitane Bra·ov dup· cum urmeaz·: Se modific· actul constitutiv,
paragraful doi, dup· .denumirea agen·iei": ,,Agen·ia este o persoan· juridic· român· de drept
public", prin .Agen·ia este o persoan· juridic· român· de drept privat".
07.09.2011 - prin încheierea din 26.08.2011, dosar nr.22364/197/2011 al Judec·toriei Bra·ov,
s-a admis cererea ·i s-a dispus înscrierea modific·rilor aduse actului constitutiv ·i statutului
asocia·iei, conform Hot·rârii Adun·rii Generale nr.2 din data de 05.04.2011 ·i Hot·rârii Adun·rii
Generale nr.14 din data de 05.04.2011, respectiv: prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.2 din
05.04.2011, s-a aprobat cre·terea cuantumului cotiza·iei Prim·riei Municipiului Bra·ov, în
calitate de membru al Agen·iei Metropolitane Pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov, de la
500.000 lei la 850.000 lei; prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.14 din 05.04.2011, s-a aprobat
acceptarea comunei Feldioara din jude·ul Bra·ov ca membru cu drepturi depline al Agen·iei
Metropolitane Pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov.
17.05.2013- prin încheierea din 12.04.2013, dosar nr.9445/197/2013 al Judec·toriei Bra·ov,
s-a admis cererea ·i s-a dispus înscrierea modific·rilor aduse statutului asocia·iei, conform
Hot·rârii nr.7 a Adun·rii Generale din data de 11.09.2012, respectiv: Se completeaz· punctul
2.4. din statut cu lit.u „deruleaz· activit „ i de editare a c·r·ilor, ziarelor, revistelor ·i alte activit „ i
de editare (Cod CAEN- 581); Se completeaz· punctul 2.4. din statut cu lit.v „Furnizeaz·
servicii de consiliere ·i orientare profesional·, consiliere ·i orientare în carier·, consiliere pentru
dezvoltarea personal· ·i a persoanelor ·i alte tipuri de servicii de sprijin cu prec·dere pentru
persoanele nou intrate pe pia·a muncii în vederea facilit·rii mobilit „ ilor ocupa·ionale."; Se
completeaz· punctul 2.4. din statut cu lit.w „Creeaz· ·i implementeaz· proiecte care
promoveaz· activit „ i de protejare a naturii ·i a mediului"; Se completeaz· punctul 2.4. din
statut cu lit.x „Creeaz· ·i implementeaz· proiecte care promoveaz· ·i sus·in activit „ i culturale".
23.07.2013- prin încheierea din 08.07.2013, dosar nr.16073/197/2013 al Judec·toriei Bra·ov,
s-a admis cererea ·i s-a dispus înscrierea modific·rilor aduse actelor constitutive ale
asocia·iei, conform Hot·rârii Adun·rii Generale nr.3 din data de 23.04.2013, Hot·rârii Adun·rii
Generale nr.4 din data de 23.04.2013 ·i Hot·rârii Adun·rii Generale nr.10 din data de
11.06.2013, astfel:
Prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.3 din data de 23.04.2013, se aprob· acceptarea ora·ului
Z·rne·ti, jude·ul Bra·ov, s· devin· membru cu drepturi depline al Agen·iei Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabil· Bra·ov.
Prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.4 din data de 23.04.2013, s-a aprobat înlocuirea
Cenzorului Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov, dup· cum urmeaz·:
Actualul Cenzor al Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov, SC PRIMA
CONT AUDIT SRL se înlocuie·te cu SC CONTAFLOR AUDIT SRL.
Prin Hot·rârea Adun·rii Generale nr.10 din data de 10.06.2013, s-a aprobat desemnarea
numitului Gantz Miklos Sandor, ca reprezentant al municipiului Bra·ov în Adunarea General· a
Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov; s-a aprobat numirea în func·ia de
pre·edinte al Agen·iei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov a numitului Gantz
Miklos Sandor, în calitate de reprezentant legal al Prim·riei Bra·ov, membru al asocia·iei, în
Adunarea General·.
20.03.2015- prin încheierea din 05.03.2015, dosar nr.3718/197/2015 al Judec·toriei Bra·ov,
s-a admis cererea ·i s-a dispus înscrierea modific·rilor aduse actelor constitutive ale
asocia·iei, conform Hot·rârii nr.11 a Adun·rii Generale din data de 15.10.2013, Hot·rârii nr.1 a
Adun·rii Generale din data de 22.01.2015 ·i Hot·rârii nr.3 a Adun·rii Generale din data de
22.01.2015, respectiv:
Prin Hot·rârea nr.11 a Adun·rii Generale din data de 15.10.2013, purtând semn·turile
membrilor participan·i, astfel cum atest· dovezile de la filele 8-10 dosar, s-a aprobat
modificarea art. 8.5 din Statutul Agen·iei Metropolitane Bra·ov, care va avea urm·torul
cuprins:
,,(1) Func·ie de momentul înscrierii în Agen·ie, cotiza·ia anual· de membru este de maximum
0,5% din bugetul de venituri proprii al unit··ii administrativ teritoriale membre, respectiv
Consiliul Jude·ean Bra·ov, aferent anului precedent, dar nu mai pu·in de 5.000 de euro.
(2) Cotiza-ia de membru va fi stabilit· prin Hot·râre de Consiliu Local, respectiv Consiliu
Jude·ean Bra·ov, de c·tre fiecare unitate administrativ teritorial· în parte, respectiv Consiliul
Jude·ean Bra·ov, pân· în luna aprilie a fiec·rui an în curs. în cazul în care nu este aprobat
bugetul pe anul în curs, cotiza·ia pe primul trimestru se va pl·ti lunar ·i va fi în cuantum de
1/12 din cotiza·ia anului precedent.
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M :

(3) Consiliul Local al fiec·rei uniH administrativ teritoriale, respectiv Consiliul Jude·ean, va
stabili cuantumul cotiza-iei în func·ie de proiectele pe care le are în vedere spre accesare ·i
implementare cu sprijinul Agen·iei Metropolitane Bra·ov.
(4) Plata cotiza-iei de membru se va face trimestrial, în 4 tran·e egale."
Prin Hot·rârea nr.1 a Adun·rii Generale din data de 22.01.2015, s-a aprobat
înlocuirea cenzorului asocia-iei S.C. CONTAFLOR AUDIT S.R.L. cu Pribescu Mioara, expert
contabil autorizat, membru al Corpului Exper·ilor Contabili ·i Contabililor Autoriza·i.
Prin Hot·rârea nr.3 a Adun·rii Generale din 22.01.2015, s-a aprobat modificarea
actului constitutiv dup· cum urmeaz·: ,,paragraful doi dup· enumerarea membrilor Agen·iei
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil· Bra·ov va avea urm-torul con·inut:
„Agen·ia se înfiin·eaz·, se organizeaz· ·i func·ioneaz· ca o agen·ie de dezvoltare
intercomunitar·, ca ·i structur· de cooperare cu personalitate juridic· de drept privat, înfiin·at·
de unit··ile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare
de interes local sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice. Asocia·iile de
Dezvoltare lntercomunitar· sunt de utilitate public·, prin efectul Legii administra-iei publice
locale nr.215/2001, art.11 alin.1, prin derogare de la prevederile Ordonan·ei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asocia-ii ·i funda-ii, cu modific-rile ulterioare."
•
•
•

Data inscrierii modificarii : încheierea din 23.06.2015, dosar nr.12282/197/2015 al Judec·toriei
Bra·ov
Temeiul : Hot·rârea nr.9 a Adun·rii Generale din data de 15.04.2015
Obiectul modificarii : Se completeaz·/modific· statutul Agen·iei Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabil· Bra·ov cu urm·toarele articole:
Art. 4.10.1 Adunarea General· nume-te un director general. Aceast· persoan· are calitatea de
împuternicit cu func·ii executive a Adun·rii Generale, având statutul juridic de angajat al
Asocia-iei. Oricare reprezentant al membrilor Asocia-iei poate fi angajat al Asocia-iei. Aceast·
func·ie se va reg·si în organigrama institu·iei.
Art. 4.10.2 Directorul general are urm·toarele atribu·ii:
a) angajeaz· patrimoniul Asocia-iei, gestioneaz· ·i administreaz· resursele acesteia, sens în
care semneaz· contracte în numele Asocia-iei ·i ia m·surile curente necesare, în concordan··
cu hot·rârile Adun·rii Generale ·i ale Consiliului Director, respectând legisla-ia în vigoare ·i
prevederile prezentului statut, urm·rind o cât mai bun· func·ionare a activit··ii Asocia-iei;
b) particip· la lucr·rile Adun·rii Generale ·i ale Consiliului Director, preg·te·te ·i prezint·
periodic rapoarte privind activitatea proprie cât ·i a Asocia-iei, precum ·i alte materiale,
conform ordinii de zi stabilite pentru ·edin··;
c) urm·re·te ·i decide luarea de m·suri, potrivit competen·elor sale, pentru aducerea la
îndeplinire, la termenele stabilite, a sarcinilor ce-i revin ca urmare a hot·rârilor Adun·rii
Generale ·i ale Consiliului Director;
d) angajeaz·, asigur· instruirea, promoveaz·, recompenseaz·, sanc·ioneaz· ·i elibereaz· din
func·ie personalul salariat sau colaboratorii externi ai Asocia-iei cu aprobarea Consiliului
Director/Adun·rii Generale.
e) exercit· întreaga sa autoritate ·i competen·· pentru realizarea scopului ·i obiectivelor
Asocia-iei, pentru aducerea la îndeplinire a hot·rârilor Adun·rii Generale ·i ale Consiliului
Director, sens în care poate da mandat ·i altor persoane fizice din cadrul Asocia-iei, situa-ie
care nu-l exonereaz· de propria r·spundere.
Paragraful 1 din statut, dup· enumerarea membrilor Agen·iei ·i paragraful 1 dup· "sediul
Agen·iei", din actul constitutiv, cu con·inutul: "Agen·ia, prin hot·râre a Adun·rii Generale,
poate deschide filiale, ca structuri teritoriale, în orice localitate din ·ar· ·i din str·in·tate, cu un
num·r minim de 3 membri, organe de conducere proprii ·i patrimoniu distinct, fiindu-le
aplicabile dispozi·iile actelor normative în vigoare.", se elimin· deoarece aria de competen·· a
Agen·iei Metropolitane Bra·ov este la nivelul Zonei Metropolitane Bra·ov.
Punctul 2.1 din statut se modific· dup· cum urmeaz·: "Agen·ia î·i desf-·oar· activitatea în
concordan·· cu strate9iile ·i planurile de dezvoltare în vigoare la nivel central, regional,
metropolitan ·i local". ln varianta ini·ial·, erau enumerate anumite documente strategice care
nu mai sunt de actualitate.
Punctul 2.3 lit. ,,g", se completeaz· dup· cum urmeaz·: asigur· managementul centrului istoric
al Bra·ovului ·i al celor localit··ilor din Zona Metropolitan· Bra·ov.
Punctul 2.3 lit. ,,m" se modific·/reformuleaz· dup· cum urmeaz·: "Implementarea,
monitorizarea, evaluarea ·i adaptarea la schimb·ri socio - economice a strategiilor ·i planurile
de dezvoltare ale localit··ilor membre."
Se introduce la punctul 2.3, litera „n" cu urm-torul con·inut: ,,Acordarea de asisten·· membrilor
proprii pentru înfiin·area de structuri de sprijinire a mediului de afaceri precum ·i în procesul
de administrare ·i operare a acestora".
Se introduce la punctul 2.3 litera „o" cu urm-torul con·inut: Furnizarea de servicii sociale care
s· r·spund· nevoilor sociale, precum ·i celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în
vederea dep··irii situa·iilor de dificultate, prevenirii ·i combaterii riscului de excluziune social·,
promov·rii incluziunii sociale ·i ere-terii caliHi vie·ii, în condi·iile legii.
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Se introduce la punctul 2.3 litera „q" cu urm-torul con·inut: Elaborarea de studii, strategii ·i
planuri sociale ale comunit··ilor, implementarea, monitorizarea, evaluarea ·i actualizarea
periodic· a strategiilor ·i planurilor de incluziune social· ·i dezvoltare a serviciilor sociale, ale
comunit··ilor,
Se introduce la punctul 2.3 litera „r'' cu urm-torul con·inut: Organizarea de evenimente
caritabile.
Punctul 8.7 cu con·inutul: Jncepând cu data de 1 iulie a fiec·rui an curent, membrii activi
care nu ·i-au achitat cotiza-ia datorat·, devin membri consultativi ai Agen·iei" se va elimina.
Se aprob· modificarea actului constitutiv dup· cum urmeaz·:
Paragraful 2, dup· "Misiunea agen·iei", cu con·inutul "Agen·ia s-a constituit în temeiul
dispozi·iilor Legii nr. 246 / 18.07.2005, cu privire la asocia-ii ·i funda-ii, publicat· în Monitorul
Oficial nr. 656 din 25 iulie 2005, a legii nr. 215/ 23.04.2001 a administra-iei publice locale cu
modific-rile ·i complet-rile ulterioare ·i a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regional· în
România, cu modific-rile ·i complet-rile ulterioare, ·i func·ioneaz· în conformitate cu
prevederile prezentului act constitutiv, a statutului ·i a legisla-iei române în materie, în
vigoare", se va elimina.
5

M:

•
•
•

Data inscrierii modificarii: 08.10.2021
Temeiul: Art.33 din OG 26/2000 - încheierea din 22.09.2021, dosar nr.15821/197/2021 al
Judecătoriei Braşov - Hotărârea Adunării Generale nr.3 din data de 20.05.2021
Obiectul modificarii : modificare sediu în incinta Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi
Incubator de Afaceri (CATTIA}, situat în Municipiul Braşov, str. Institutului nr.35, jud. Braşov,
spaţiile E4-01 (recepţie) în suprafaţă de 29,60 mp; E5-01 (birou manager) în suprafaţă de
31,35 mp; E6-01 (birou relaţii publice) în suprafaţă de 40,29 mp; E13-01 (contabilitate) în
suprafaţă de 27,39 mp; E12-01 (birou administrativ) în suprafaţă de 39,83 mp; E7-01 (birou)
în suprafaţă de 54,44 mp ; E7-03 (birou) în suprafaţă de 60, 86 mp; E7-04 (birou) în suprafaţă
de 54,74, total suprafaţă 338,50 mp.
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Data inscrierii modificarii :
Temeiul:
Obiectul modificarii:

M

•
•
•

Data inscrierii modificarii:
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Obiectul modificarii :
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•
•
•

Data inscrierii modificarii:
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Obiectul modificarii
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•
•
•

Data inscrierii modificarii :
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Obiectul modificarii :

•
•
•

Data inscrierii modificarii:
Temeiul :
Obiectul modificarii

•
•
•

Data inscrierii modificarii:
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Obiectul modificarii :

•
•
•

Data inscrierii modificarii :
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Obiectul modificarii
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•
•

Data inscrierii modificarii:
Temeiul:
Obiectul modificarii:
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M

M

M

15

16

17

•
•
•

Data înscrierii modificarii :
Temeiul:
Obiectul modificarii :

•
•
•

Data înscrierii modificarii
Temeiul:
Obiectul modificarii:

•
•
•

Data înscrierii modificarii :
Temeiul:
Obiectul modificarii:

•
•
•
Modificari

Data înscrierii modificarii :
Temeiul:
Obiectul modificarii :
înregistrate inainte de adoptarea acestui formular :

A-6. Mentiuni privind reorganizarea:
Modalitatea
Actul doveditor :

Modificari ale sectiunii:
117. Mentiuni cu privire la dizolvare :
Modul de dizolvare:
Actul de dizolvare:
Organul emitent :
Modificari ale sectiunii :
118. Mentiuni cu privire la lichidare:
Lichidatori :
Operatiuni de lichidare :
Contestatii la bilantul lichidatorilor :
Modificari ale sectiunii :
119. Alte mentiuni:
�O. Data radierii

g1. Asociatie religioasa:
ODA
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