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Nr. 8987/23.06.2021 
 

 
           

PROIECT DE HOTǍRÂRE nr. 90/23.06.2021  
privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de membru fondator,  

la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui” 

 
 
     Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 8987/23.06.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 

- dovada disponibilității denumirii asociației nr. 190156/26.04.2021; 
- rapoartele de specialitate nr. 9034/24.06.2021, nr. 9032/24.06.2021 și nr. 

9063/24.06.2021 ale Direcției Dezvoltare și Cooperare, Direcției Administrație Publică și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate ale consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică şi 
de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe şi integrare 
europeană; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.5 lit.i), art. 89-92, art.173 alin.(1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. c)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- art.35 alin.(3), alin.(4) și alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 143/2020 privind Strategia de dezvoltare 

economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027;  
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Județean Vaslui 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1. – Se aprobă participarea Județului Vaslui, în calitate de membru fondator, la 
constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”. 
  Art.2. – (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  (2) Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
  Art.3. - Se aprobă participarea Județului Vaslui la constituirea patrimoniul inițial al 
Asociației cu o contribuție în numerar, în valoare de 100,00 de lei. 
  Art.4. – Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru 
Buzatu, să reprezinte Județul Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, cu puteri depline pentru semnarea 
documentelor de constituire a asociației.  
   



  Art.5. - Președintele Consiliului Județean Vaslui, prin compartimentele de specialitate, 
va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  Art.6. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, unităților administrativ-teritoriale interesate și 
va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
                                                                                            
                                                                                                      Vaslui, ___ iunie 2021 
                      PREȘEDINTE, 
               Dumitru Buzatu 

                                                                                      
 
 
 
 

                                                                      Avizat pentru legalitate: 
                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                              Am luat la cunoștință de acest înscris oficial şi 
                                                                îmi asum responsabilitatea asupra legalității 

                                                               Director executiv, 
                                                              Mihaela Dragomir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
              este necesar votul majorității absolute. 
 



   Anexa nr. 1 
la Hotărârea nr. ___/2021 

 
 

ACT CONSTITUTIV 
al 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU DIGITALIZARE ȘI  
DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI VASLUI 

 
 

ASOCIAȚII: 
1. Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentat de Dumitru 
Buzatu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vaslui, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. ...... din......., în temeiul art. 190 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 
2. Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Spiru 
Haret, nr. 2, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3337532, reprezentat de Vasile Pavăl, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vaslui 
nr. ... din......., în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
   
3. Municipiul Huși, prin Consiliul Local Huși, cu sediul în Municipiul Huși,  str. 1 Decembrie, 
nr. 9, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3602736, reprezentat de Ioan Ciupilan, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Huși nr. 
... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Orașul Negrești, prin Consiliul Local Negrești, cu sediul în Orașul Negrești,  str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 1, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 13407333, reprezentat de Petru – 
Cristinel Rusu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Negrești nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    

 
5. Orașul Murgeni, prin Consiliul Local Murgeni, cu sediul în Orașul Murgeni,  str. Coman 
Ghenuţa, nr. 12, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3337710, reprezentat de Eduard 
Cazacu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Murgeni nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
6. Comuna Muntenii de Jos, prin Consiliul Local Muntenii de Jos, cu sediul în sat Muntenii de 
Jos,  str. DN24, nr. -, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3337702, reprezentat de Paul 
– Iulian Lazăr, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 



Local Muntenii de Jos nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

   
7. Comuna Ivănești, prin Consiliul Local Ivănești, cu sediul în sat Ivănești,  str. Principală, nr. 
- , județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3394082, reprezentat de Vasile Novac, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ivănești 
nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
  
8. Comuna Vinderei, prin Consiliul Local Vinderei, cu sediul în sat Vinderei,  str. Principală, 
nr. - , județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3394104, reprezentat de Ionel Ionuț Ghiaur, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Vinderei nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
  
9. Comuna Voinești, prin Consiliul Local Voinești, cu sediul în sat Voinești,  str. Principală, 
nr. - , județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3602779, reprezentat de Mădălin Marcel 
Popa, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Voinești nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
10. Comuna Zorleni, prin Consiliul Local Zorleni, cu sediul în sat Zorleni,  str. DN24A, nr. - , 
județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3552107, reprezentat de Paula – Denisane Hultoană, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Zorleni 
nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
 denumiți colectiv “Asociații” și individual “Asociatul”,  

ne exprimăm voința de a ne asocia și înființa o Asociație de dezvoltare intercomunitară 
pentru realizarea în comun a unor proiecte de digitalizare și dezvoltare durabilă de interes 
județean și local, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Asociația se înființează, se organizează și funcționează ca o Asociație de dezvoltare 
intercomunitară, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial şi de utilitate 
publică, constituită de unitățile administrativ-teritoriale de mai sus, în vederea atingerii 
îndeplinirii scopului și obiectivelor specificate în Statut. 

 
 

I. DENUMIREA 
Art.1. – (1) Denumirea Asociației este "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui", denumită în continuare Asociația, 
conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 190156 din 26.04.2021, eliberată de 
Ministerul Justiției. 



(2) Denumirea prevăzută la alin.(1) se va regăsi în toate actele Asociației, precum și pe 
ștampila acesteia. 
 
II. SEDIUL  
Art.2. - (1) Sediul Asociației este în România, județul municipiul Vaslui, Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui, strada Decebal, nr. 16, et. 5, biroul 7. 
(2) Asociația va putea hotărî schimbarea sediului pe parcursul desfășurării activității acesteia, 
cu respectarea formelor de publicitate legal impuse. 
 
III. DURATA 
Art.3. Durata de funcționare a Asociației este nedeterminată, începând cu data înscrierii sale 
în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Vaslui.  
 
IV. SCOPUL ASOCIAȚIEI 
Art.4. Asociația își va desfășura activitatea ca Asociație de dezvoltare intercomunitară, în 
concordanță cu Strategia de Dezvoltare Economico -Socială a Județului Vaslui cu orizontul de 
timp 2021-2027, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Programul 
Europa Digitală, Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Strategia de Cercetare și Inovare 
pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, precum și cu alte documente strategice elaborate în domeniul de activitate al 
asociației. 
Art.5. Scopul Asociației este de a facilita cooperarea asociaților pentru dezvoltarea socio-
economică sustenabilă a județului Vaslui și a unităților administrativ-teritoriale membre ale 
asociației, prin promovarea și realizarea proiectelor de digitalizare a administrației și a 
serviciilor publice, precum și proiecte de dezvoltare județeană și locală de interes comun, în 
concordanță cu documentele programatice menționate la art. 4. 
 
V. COMPONENȚA ASOCIAȚIEI 
Art.6.  Asociația este compusă din membri fondatori – unitățile administrativ-teritoriale care 
se înscriu în Asociație înainte ca aceasta să fie înregistrată - și membri – alte unități 
administrativ-teritoriale de pe raza județului Vaslui. 
 
VI. PATRIMONIUL INIȚIAL 
Art.7. Patrimoniul inițial al Asociației este de 1.000,00 lei, constituit din aportul membrilor 
fondatori, în cuantum de 100,00 lei fiecare. Acesta se poate majora ulterior de către membrii 
Asociației. Asociații pot aduce în patrimoniu și aporturi în natură. 
Art.8. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 
a) taxa de înscriere, plătită o singură dată, la depunerea cererii de înscriere în Asociație; 
b) cotizația anuală a membrilor; 
c) contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre sau 
bugetul național, angajate conform legii;  
d) dobânzile și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 
e) donații, legate, sponsorizări, subvenții sau subscripții publice din țară și din străinătate; 
f) finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație; 
g) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți; 
h) încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație; 
i) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației; 
j) alte venituri prevăzute de lege, obținute în scopul desfășurării activităţilor prevăzute prin 
Statut. 
 
 



VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL 
Art.9. Adunarea Generală  
(1) Adunarea generală este organul de conducere al asociației de dezvoltare 
intercomunitară, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale 
asociate. 
(2) Președintele Adunării Generale a Asociației, ales în ședința de constituire, este și 
președintele Asociației, respectiv domnul/doamna ________, în calitate de reprezentant al 
unității administrativ-teritoriale _________________________. 
Art.10. Consiliul Director   
(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare 
intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și 4 
membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. 
(2) Consiliul Director este ales prin vot deschis, cu majoritatea simplă a Adunării Generale, 
pentru un mandat de 2 ani. 
(3) Componența Consiliului Director va asigura reprezentarea tuturor membrilor asociației, 
prin rotație. 
(4) Președintele Consiliului Director este și președintele statutar al Asociației. 
(5) Consiliul Director, în prima ședință, va alege un vicepreședinte. 
(6) Componența primului consiliu director, stabilită în Adunarea Generală de constituire a  
Asociației, este următoarea: 

a) președinte: domnul/doamna _______, în calitate de reprezentant al unității 
administrativ-teritoriale _________________________; 

b) membri:  
• domnul _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale 

_________________________, vicepreședinte; 
• domnul _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale 

_________________________; 
• domnul _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale 

_________________________; 
• domnul _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale 

_________________________. 
Art.11. Controlul financiar intern  
(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori, formată din 
3 membri, desemnată prin hotărârea Adunării Generale a Asociației pentru o perioadă de 2 
(doi) ani. 
(2) Componența primei Comisii de cenzori este următoarea: 

a) domnul/doamna _____________, cetățean român, născut/ă la data de ___, în  ______, 
domiciliat în _______, posesor al CI, seria ______, nr._____, eliberată de către SPCLEP 
_____, la data de ________, CNP ______________; 

b) domnul/doamna _____________, cetățean român, născut/ă la data de ___, în  ______, 
domiciliat în _______, posesor al CI, seria ______, nr._____, eliberată de către SPCLEP 
_____, la data de ________, CNP ______________; 

c) domnul/doamna _____________, cetățean român, născut/ă la data de ___, în  ______, 
domiciliat în _______, posesor al CI, seria ______, nr._____, eliberată de către SPCLEP 
_____, la data de ________, CNP ______________. 

(3) Comisia de cenzori este subordonată direct Adunării Generale a Asociației. Activitatea 
Comisiei de cenzori este reglementată printr-un Regulament de Funcționare a acesteia, 
aprobat prin hotărâre a Adunării Generale. 
 
 
 



Art.12. Aparatul tehnic 
(1) Pentru realizarea obiectivelor proprii, Consiliul Director propune Adunării Generale 
înființarea unui aparat tehnic, finanțat din resursele asociației de dezvoltare 
intercomunitară. 
(2) Aparatul tehnic este condus de un director executiv, conform prevederilor legale 
incidente, care se numește şi se revocă de către Consiliul Director, la propunerea 
președintelui Asociației. Personalul din aparatul tehnic are statut de salariat al Asociației. 
(3) Atribuțiile aparatului tehnic vor fi stabilite de către consiliul director. 
Art.13. Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control sunt prevăzute în Statutul 
Asociației. 
 
VIII. PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ SĂ DESFĂȘOARE PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A 
PERSONALITĂȚII JURIDICE 
Art.14. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se 
împuternicește dl./dna .........................., cetățean ............, domiciliat/ă în ........, 
titular al C.I., seria ........ nr. ........, eliberată de ........ la data de ........ , valabil până la 
data de.............,CNP.......................... . 

Prezentul Act constitutiv, împreună cu Statutul Asociației, a fost aprobat de Adunarea 
Generală a Asociației, în ședința de constituire a acesteia. 

Toate prevederile acestui document de constituire se completează cu prevederile 
legale în vigoare. 
 Prezentul act constitutiv a fost redactat în ................ (....) exemplare originale, 
azi, ___________ (data autentificării).  
  

Semnăturile de validare a Actului constitutiv de către membrii fondatori 
 
Județul Vaslui, 
prin președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru BUZATU 
[semnătura și ștampila] 
 
Municipiul Vaslui, 
prin primar Vasile PAVĂL 
[semnătura și ștampila] 
 
Municipiul Huși 
prin primar Ioan CIUPILAN 
[semnătura și ștampila] 
 
Orașul Negrești, 
prin primar Petru – Cristinel RUSU 
[semnătura și ștampila] 
 
Orașul Murgeni, 
prin primar Eduard CAZACU 
[semnătura și ștampila] 
 
 
 



Comuna Muntenii de Jos, 
prin primar Paul – Iulian LAZĂR 
[semnătura și ștampila] 
 
Comuna Ivănești, 
prin primar Vasile NOVAC 
[semnătura și ștampila] 
 
Comuna Vinderei, 
prin primar Ionel Ionuț GHIAUR 
[semnătura și ștampila] 
 
Comuna Voinești, 
prin primar Mădălin Marcel POPA 
[semnătura și ștampila] 
 
Comuna Zorleni, 
prin primar Paula – Denisane HULTOANĂ 
[semnătura și ștampila] 
 



1 
 

Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. ____/2021 

 
 

STATUT 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU  

DIGITALIZARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
A JUDEȚULUI VASLUI 

 

ASOCIAȚII: 
 

1. Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentat de Dumitru 
Buzatu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. ...... din......., în temeiul art. 190 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
2. Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Spiru 
Haret, nr. 2, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3337532, reprezentat de Vasile Pavăl, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vaslui 
nr. ... din......., în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
   
3. Municipiul Huși, prin Consiliul Local Huși, cu sediul în Municipiul Huși,  str. 1 Decembrie, 
nr. 9, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3602736, reprezentat de Ioan Ciupilan, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Huși nr. 
... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Orașul Negrești, prin Consiliul Local Negrești, cu sediul în Orașul Negrești,  str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 1, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 13407333, reprezentat de Petru – 
Cristinel Rusu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Negrești nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;    

 
5. Orașul Murgeni, prin Consiliul Local Murgeni, cu sediul în Orașul Murgeni,  str. Coman 
Ghenuţa, nr. 12, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3337710, reprezentat de Eduard 
Cazacu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Murgeni nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
6. Comuna Muntenii de Jos, prin Consiliul Local Muntenii de Jos, cu sediul în sat Muntenii 
de Jos,  str. DN24, nr. -, județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3337702, reprezentat de 
Paul – Iulian Lazăr, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Muntenii de Jos nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență 
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a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;   

   
7. Comuna Ivănești, prin Consiliul Local Ivănești, cu sediul în sat Ivănești,  str. Principală, 
nr. - , județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3394082, reprezentat de Vasile Novac, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ivănești 
nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
  
8. Comuna Vinderei, prin Consiliul Local Vinderei, cu sediul în sat Vinderei,  str. Principală, 
nr. - , județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3394104, reprezentat de Ionel Ionuț Ghiaur, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Vinderei nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
  
9. Comuna Voinești, prin Consiliul Local Voinești, cu sediul în sat Voinești,  str. Principală, 
nr. - , județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3602779, reprezentat de Mădălin Marcel 
Popa, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Voinești nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
10. Comuna Zorleni, prin Consiliul Local Zorleni, cu sediul în sat Zorleni,  str. DN24A, nr. -, 
județul Vaslui, cod de înregistrare fiscală 3552107, reprezentat de Paula – Denisane 
Hultoană, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Zorleni nr. ... din……, în temeiul art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
 denumiți colectiv “Asociații” și individual “Asociatul”,  

ne exprimăm voința de a ne asocia și înființa o Asociație de dezvoltare intercomunitară, în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,  
persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial şi de utilitate publică, constituită în 
vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor specificate în Capitolul II din prezentul Statut. 
 
 

I. DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIAȚIEI 
 

Art. 1. Denumirea Asociației 
(1) Denumirea completă a Asociației este "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui", denumită în continuare Asociația.  
(2) Denumirea prevăzută la alin.(1) se va regăsi în toate actele asociației, precum și pe 
ștampila acesteia. 
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Art. 2. Sediul Asociației 
(1) Sediul Asociației este în România, județul Vaslui, municipiul Vaslui, Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui strada Decebal, nr. 16, et. 5, biroul 7. 
(2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-
teritoriale membre, în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației. 
 
Art. 3. Durata Asociației 
Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Vaslui.  
 

II. SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIAȚIEI 
 

Art. 4. Asociația își va desfășura activitatea ca Asociație de dezvoltare intercomunitară, în 
concordanță cu Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Vaslui cu orizontul de 
timp 2021-2027, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Programul 
Europa Digitală, Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Strategia de Cercetare și Inovare 
pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, precum și cu alte documente strategice elaborate în domeniul de activitate al 
acesteia. 
 
Art. 5. Scopul Asociației  
(1) Scopul Asociației este de a facilita cooperarea asociaților pentru dezvoltarea socio-
economică sustenabilă a județului Vaslui și a celorlalte unități administrativ-teritoriale 
membre ale asociației, prin promovarea și realizarea proiectelor de digitalizare a 
administrației și a serviciilor publice, precum și proiectelor de dezvoltare județeană și locală 
de interes comun, în concordanță cu documentele programatice menționate în art. 4. 

 
Art. 6. Obiectivele Asociației 
(1) În limitele prevederilor legale incidente, obiectivele Asociației în domeniile digitalizării 
administrației și a serviciilor publice și dezvoltării durabile a județului sunt următoarele: 

a) sprijinirea digitalizării serviciilor publice în vederea îmbunătățirii interacțiunii cu 
cetățenii, mediul privat și societatea civilă; 

b) identificarea soluțiilor de semnătură și de arhivare electronică la nivelul tuturor 
asociaților; 

c) dezvoltarea infrastructurilor pentru interoperabilitatea serviciilor publice; 
d) derularea de training-uri pentru funcționarii publici, pentru dezvoltarea 

competențelor digitale; 
e) dezvoltarea unei platforme online de formare și asistență continuă a personalului din 

administrația publică; 
f) dezvoltarea și implementarea proiectelor de tip smart-city, pe baza abordării 

dezvoltării durabile (trafic auto, transport public, mijloace de încărcare electrică, 
sănătate, iluminat public, utilități publice etc); 

g) sprijinirea digitalizării serviciilor de amenajare teritorială și urbanism; 
h) sprijinirea digitalizării patrimoniului cultural imaterial, în scopul atragerii unui număr 

mai mare de turiști, cât și conservării laturii imateriale a patrimoniului județean și 
local; 
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i) creșterea accesului cetățenilor la informațiile publice prin dezvoltarea digitalizării;  
j) îmbunătățirea accesului cetățenilor la internet prin creșterea gradului de acoperire a 

rețelelor de comunicații electronice; 
k) sprijinirea dezvoltării Hub-urilor Inovative Digitale (DIH); 
l) sprijinirea dezvoltării economice și sociale a județului Vaslui, complementar 

inițiativelor UAT-urilor din județ; 
m) susținerea creșterii mobilității și accesibilității prin îmbunătățirea infrastructurii; 
n) valorificarea potențialului economic local și identificarea unor surse de finanțare 

interne și externe pentru proiectele prioritare de dezvoltare ale județului; 
o) sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 
p) promovarea imaginii și potențialului de dezvoltare a județului; 
q) promovarea și sprijinirea dezvoltării patrimoniului cultural; 
r) protejarea și valorificarea mediului natural; 
s) susținerea dezvoltării turismului prin atragerea de resurse și promovarea potențialului 

turistic județean; 
t) dezvoltarea și implementarea de proiecte și programe proprii și în regim de 

parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate în scopul atingerii 
obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

u) orice alte activități care conduc la dezvoltarea economică, socială și culturală și care 
au ca scop final creșterea calității vieții; 

v) elaborarea și implementarea strategiilor, programelor, proiectelor și activităților 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 

w) alte activități relevante pentru dezvoltarea Asociației, precum și orice alte activități 
care vizează generarea resurselor proprii de funcționare. 

 
Art. 7. Atribuțiile Asociației 
(1) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut, asociații mandatează 
Asociația să exercite, în numele și pe seama lor, următoarele atribuții: 

a) atrage fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea administrației publice în domeniul 
digitalizării; 

b) asigură cadrul specific necesar stabilirii de contracte între partenerii români și între 
aceștia și partenerii străini; 

c) organizează activități de informare, consulare, publicitate, seminarii și simpozioane 
în domeniul de activitate al Asociației; 

d) atrage surse de finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale județului, inclusiv prin 
stimularea parteneriatului cu organisme private; 

e) organizează programe de formare profesională în domeniul digitalizării; 
f) realizează activități de cercetare-dezvoltare în domenii relevante pentru membrii 

asociației și terți. 
 

III. CALITATEA DE MEMBRU. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR 
 

Art. 8. Calitatea de membru al Asociației 
(1) Membrii Asociației sunt: membri fondatori și membri. 
(2) Membrii fondatori sunt persoanele juridice nominalizate în Actul Constitutiv și în Statutul 
Asociației. Aceștia beneficiază prin statut de unele drepturi și obligații specifice. Membrii 
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fondatori pierd această calitate prin lichidarea sau dizolvarea Asociației, precum și prin 
excludere. 
(3) Membrii sunt unitățile administrativ-teritoriale din județul Vaslui care aderă la Asociație 
ulterior înregistrării acesteia. Aceștia își asumă obligația de a sprijini Asociația în mod activ, 
precum și plata la zi a taxelor și a cotizațiilor de membru, în cuantumul stabilit anual de 
către Adunarea Generală și la termenul prevăzut de prezentul Statut. 
 
Art. 9. Dobândirea calității de membru 
(1) Poate deveni membru al Asociației orice unitate administrativ-teritorială din județul 
Vaslui, care acceptă în totalitate prevederile prezentului Statut, cu aprobarea Adunării 
Generale.  
(2) Dobândirea calității de membru se solicită prin completarea unei cereri tip de înscriere, 
adresată Consiliului Director spre avizare, care se va înregistra la secretariatul Asociației. 
(3) Solicitantul va formula cererea de înscriere în Asociație prin reprezentantul său legal și 
va atașa hotărârea deliberativului, cu specificarea reprezentantului legal și perioada de timp 
pentru care a fost delegat. 
 
Art. 10. Pierderea calității de membru 
(1) Calitatea de membru al Asociației se pierde prin retragere sau excludere. 
(2) Retragerea se formulează în scris, motivat și se înregistrează la secretariatul Asociației 
cu cel puțin 30 de zile înaintea datei preconizată pentru retragere efectivă. Cererea va fi 
avizată întâi de către Consiliul Director în prima ședință a acestuia, urmând a fi aprobată în 
următoarea Adunare Generală, pentru a fi operată radierea din actele Asociației. 
(3) Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului Director, numai prin hotărârea 
Adunării Generale, în următoarele situații: 
a) neplata taxelor și cotizațiilor datorate Asociației pe o perioadă de trei ani calendaristici 
consecutivi; 
b) nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor actelor constitutive și a 
regulamentelor de funcționare ale Asociației; 
c) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii Asociației, a scopului și obiectivelor acesteia; 
d) săvârșirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale față de Asociație sau față de oricare 
dintre membrii acesteia. 
(3) Retragerea unilaterală sau excluderea din Asociație nu conduce la ștergerea 
obligațiilor asumate de membrul în cauză dacă, la data comunicării deciziei unilaterale de 
retragere sau a adoptării hotărârii de excludere, obligațiile față de Asociație nu erau stinse. 
 
Art. 11. Drepturile asociaților 
(1) Drepturile garantate prin Statut ale membrilor Asociației sunt: 
a) să participe la lucrările Adunării Generale, prin reprezentanții lor legal desemnați.Aceștia 
pot delega altor persoane calitatea de reprezentant, în condițiile prevederilor Codului 
administrativ; 
b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale Asociației; 
c) să participe la orice programe, proiecte, activități sau manifestări implementate sau 
organizate de Asociație; 
d) să reprezinte Asociația, în limitele mandatului încredințat, la manifestări angajate cu 
terți; 
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e) să beneficieze de bunurile și sprijinul Asociației în îndeplinirea sarcinilor delegate sau 
încredințate de Adunarea Generală sau Consiliul Director; 
f) să aibă acces la toate informațiile de interes colectiv referitoare la acțiunile Asociației, 
la actele constitutive și hotărârile adoptate de către Adunarea Generală sau Consiliul 
Director și să le folosească pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin 
statutului, intereselor celorlalți membrii și intereselor Asociației; 
g) să conteste deciziile adoptate, inclusiv hotărârea de excludere din Asociație;  
h) să se retragă din Asociație, cu obligația de a notifica în prealabil acest lucru, cu cel puțin 
30 de zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectivă; 
i) orice alte drepturi prevăzute de reglementările legale aplicabile. 
 
Art. 12. Obligațiile asociaților 
(1) Obligațiile statutare ale membrilor Asociației sunt: 
a) să participe activ și constructiv la lucrările Adunării Generale, cu respectarea normelor 
statutare și a legii; 
b) să respecte prevederile actelor constitutive, a regulamentelor Asociației, a normelor de 
procedură, precum și a altor angajamente asumate de Asociație; 
c) să se abțină de la dispută și confruntare politică în cadrul activităților promovate de 
Asociație; 
d) să promoveze eficiența și buna credință în toate acțiunile de realizare a obiectivelor 
Asociației; 
e) să-și îndeplinească sarcinile asumate sau încredințate de Consiliul Director și Adunarea 
Generală; 
f) să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza interesele patrimoniale și 
nepatrimoniale ale Asociației; 
g) să achite la termenele stabilite contribuțiile materiale și cotizațiile datorate; 
h) să anunțe în termen de 15 zile, la secretariatul Asociației, orice modificare care a survenit 
în legătură cu persoana sa (schimbare de sediu, nume, reprezentant legal etc.). 
 

IV. ORGANELE ASOCIAȚIEI 
 

Art.13. Organele Asociației de dezvoltare intercomunitară sunt: 
a) Adunarea Generală a Asociației; 
b) Consiliul Director; 
c) Comisia de cenzori. 

 
Art. 14. Adunarea Generală a Asociației 
(1) Adunarea generală este organul de conducere al asociației de dezvoltare 
intercomunitară, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale 
asociate. 
(2) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, 
președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data adoptării. 
(3) Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an și în ședințe 
extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea Consiliului Director sau la cererea 
a cel puțin 20% din numărul membrilor Asociației. 
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(4) Convocarea membrilor se face cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru ședința 
ordinară, iar pentru ședințele extraordinare cu cel puțin 3 zile lucrătoare. Convocatorul 
trebuie să conțină locul, data și ora Adunării Generale, precum și ordinea de zi. 
(5)  Ședințele pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, 
iar hotărârile Adunării generale pot fi semnate de asociați, inclusiv cu semnătură electronică 
extinsă. 
(6) Cvorumul necesar desfășurării ședințelor Adunării Generale este dat de participarea a 
50%+1 din membrii Asociației, prezenți personal sau prin reprezentanți. Dacă acest cvorum 
nu este întrunit la data primei convocări, Adunarea 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, asociații pot hotărî în problemele înscrise pe ordinea de zi, indiferent de numărul 
membrilor prezenți, în condițiile impuse de prezentul statut. 
(7) Hotărârile Adunării Generale sunt luate prin vot deschis, cu votul a 50% + 1 din numărul 
membrilor asociației prezenți. 
(8) Hotărârile Adunării Generale referitoare la excluderea unui membru se iau cu majoritate 
simplă, în urma unui referat întocmit de către Consiliul Director în legătură cu motivele 
excluderii. Prin excepție, propunerea de excludere a unui membru fondator va fi susținută 
în Adunarea Generală printr-un referat scris al Consiliului Director, semnat de 2/3 din 
membrii fondatori. 
(9) Prin excepție de la prevederile alin.(7), hotărârile Adunării Generale referitoare la 
dizolvarea Asociației, la modificarea Statutului și a Actului Constitutiv sau la schimbarea 
scopului acesteia se iau cu majoritatea de 2/3 din numărul total al membrilor, pe baza unei 
propuneri formulate în scris de 1/3 din membrii fondatori ai Asociației. 
(10) Hotărârile Adunării Generale, semnate de președintele și de secretarul acesteia, se 
afișează la sediu și se comunică tuturor membrilor Asociației. 
(11) Hotărârile Adunării Generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența 
prevederilor legii contenciosului administrativ. 
(12) Deliberările Adunării Generale sunt consemnate în procese-verbale, semnate de 
președinte și de secretar. 
(13) Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la: 
a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației; 
b) analiza și evaluarea activității și aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului 
Director; 
c) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și a raportului Comisiei 
de cenzori; 
d) modificarea/completarea actului constitutiv și a statutului; 
e) alegerea și revocarea președintelui Asociației; 
f) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director; 
g) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de cenzori; 
h) oportunitatea angajării juridice a Asociației în contracte cu terțe părți; 
i) aprobarea organigramei Asociației și a politicii de personal; 
j) stabilirea, la propunerea Consiliului Director, a numărului de angajați cu rol executiv ai 
Asociației, a retribuției acestora, a valorii diurnei de deplasare, precum și, după caz, a 
indemnizațiilor plătite Comisiei de cenzori; 
k) înființarea de filiale ale Asociației; 
l) aprobarea afilierii la uniuni sau federații de asociații; 
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m) aprobarea primirii de noi membri și a retragerii unor membri din Asociație; 
n) excluderea unui membru din Asociație;  
o) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după 
lichidare; 
p) înființarea de societăți, conform prevederilor legale, în scopul realizării obiectivelor 
Asociației, cu respectarea art. 47 și 48 din O.G. nr. 26/2000; 
q) orice alte atribuții stabilite de lege. 
(14) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în condițiile legii, ale actului constitutiv și/sau 
ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea 
Generală sau au votat împotrivă. 
 
Art. 15. Consiliul Director al Asociației 
(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare 
intercomunitară și este format din președintele Asociației și 4 membri aleși din rândul 
membrilor Adunării Generale a Asociației. 
(2) Componența Consiliului director va asigura reprezentarea tuturor membrilor asociației, 
prin rotație. 
(3) Consiliul Director este ales prin vot deschis, cu majoritatea simplă a Adunării Generale, 
pentru un mandat de 2 ani. 
(4) Componența primului Consiliu Director, stabilită în Adunarea Generală de constituire a  
Asociației, este următoarea:  

a) președinte: domnul/doamna _______, în calitate de reprezentant al unității 
administrativ-teritoriale _________________________; 

b) membri:  
• domnul/doamna _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-

teritoriale _________________________, vicepreședinte; 
• domnul/doamna _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-

teritoriale _________________________; 
• domnul/doamna _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-

teritoriale _________________________; 
• domnul/doamna _______, în calitate de reprezentant al unității administrativ-

teritoriale _________________________. 
(5) Membrii Consiliului Director sunt aleși dintre reprezentanții legali ai membrilor Asociației 
și au dreptul de a fi realeși în Consiliul Director pentru noi mandate.  
(6) Ședințele Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare 
directă la distanță, iar hotărârile acestuia pot fi semnate inclusiv cu semnătură electronică 
extinsă. 
(7) În cazul în care în timpul duratei mandatului rămân locuri vacante în Consiliul Director, 
ele vor fi preluate de alți membri desemnați de Adunarea Generală, care își vor exercita 
activitatea doar până la sfârșitul mandatului respectiv. 
(8) Consiliul Director, în prima ședință, va alege un vicepreședinte. 
(9) Consiliul Director se întrunește în ședințe, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la 
convocarea președintelui Asociației, sau a trei dintre membrii acestuia. 
(10) Consiliul Director lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi și decide 
valabil cu votul a minimum 3 dintre membri. Deciziile Consiliului Director se consemnează 
în scris, în procesul-verbal al ședinței sau prin Decizii de sine stătătoare, conform 
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procedurilor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Director, 
care vor fi redactate prin grija aparatului tehnic al Asociației. 
(11) Lipsa nemotivată a unui membru al Consiliului Director la trei ședințe consecutive 
atrage excluderea acestuia din Consiliul Director și înlocuirea lui cu alt membru desemnat 
de Adunarea Generală. 
(12) Deciziile Consiliului Director, contrare legii sau prezentului stat, pot fi atacate în 
justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la ședință sau care au votat 
împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 
zile de la data când au luat cunoștință despre decizie sau de la data când a avut loc ședința, 
după caz . 
(13) Atribuțiile Consiliului Director: 
a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; 
b) transmite instituțiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componență 
ale Consiliului Director, ale conturilor bancare și ale sediului Asociației; 
c) analizează, avizează cererile de înscriere în Asociație și le înaintează spre aprobare 
Adunării Generale;  
d) întocmește referate prin care propune motivat excluderea unor membri; 
e) propune Adunării generale aprobarea cuantumului taxelor de înscriere, a cotizațiilor 
anuale și modalitatea de calcul a contribuțiilor aferente; 
f) aprobă fișele posturilor și derulează procedurile de angajare a personalului executiv 
aprobat de Adunarea Generală sau convenit prin prevederile contractelor de finanțare; 
g) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Director și Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al aparatului tehnic; 
h) asigură funcționarea eficientă a serviciilor administrative ale Asociației (secretariat, 
contabilitate și administrare financiară, activitățile contractate sau programate etc); 
i) elaborează rapoartele periodice prevăzute de legislație sau de obligațiile contractuale; 
j) stabilește și aprobă calendarul programelor de acțiuni și ia măsuri curente necesare 
pentru derularea activităților planificate; răspunde de calitatea, legalitatea și încadrarea în 
costuri a acestor activități; 
k) angajează, cu aprobarea Adunării Generale, Asociația în raporturi juridice cu instituțiile 
publice, organizațiile neguvernamentale sau cu alți parteneri;  
l) asigură corespondența necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației; 
m) angajează, cu aprobarea  Adunării Generale, programe de parteneriat cu terțe instituții 
sau asociații; 
n) gestionează patrimoniul material, societățile comerciale, costurile bancare și activitățile 
financiare curente ale Asociației; 
o) reprezintă Asociația în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul societăților înființate 
conform art.14 alin.(13) lit.p); 
p) hotărăște cu privire la participarea Asociației la concursuri de finanțare și asigură 
implementarea programelor conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor și 
legislației naționale; 
q) acceptă donațiile și legatele făcute Asociației; 
r) prezintă anual în cadrul Adunării Generale ordinare un raport cu privire la activitatea 
Consiliului Director și a Comisiei de cenzori, precum și cu privire la situația financiară a 
Asociației; 
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s) hotărăște în orice problemă curentă care nu este specificată prin statut ca fiind de 
competența Adunării Generale; 
t) alte atribuții stabilite de lege sau de Adunarea Generală. 
 
Art. 16. Atribuțiile membrilor Consiliului Director al Asociației 
(1) Președintele statutar al Asociației este și președintele Consiliului Director. Președintele 
reprezintă și angajează administrativ și juridic interesele Asociației. 
(2) În cazul lipsei justificate a președintelui Asociației, acesta poate delega în scris atribuțiile 
sale vicepreședintelui. 
(3) Principalele atribuții ale Președintelui sunt: 
a) exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea scopului 
Asociației, cu respectarea prevederilor statutului și a legislației; 
b) conduce lucrările Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației; 
c) reprezintă Asociația, pe baza mandatului încredințat de Adunarea Generală, la 
demersurile de aderare în uniuni, federații sau asocieri de persoane juridice cu caracter non-
guvernamental și apolitic, în vederea atingerii scopului Asociației; 
d) angajează Asociația în relațiile juridice și de colaborare cu terții; 
e) gestionează conturile curente ale Asociației; 
f) stabilește, conform procedurilor din ROF al Consiliului Director, sarcini pentru membrii 
Consiliului Director; 
g) deleagă sarcini către membrii Asociației, în conformitate cu programul de activități 
aprobat; 
h) întocmește împreună cu Consiliul Director rapoarte anuale de activitate, pe care le 
prezintă spre aprobare Adunării Generale; 
i) întocmește rapoarte cu caracter periodic cerute prin contracte; 
j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau decise de Consiliul 
Director. 
(6) Vicepreședintele Consiliului Director are ca atribuții: 
a) îndeplinirea atribuțiilor președintelui în absența acestuia; 
b) îndeplinirea oricăror alte atribuții încredințate de către președinte. 
(7) Calitatea de membru în Consiliul Director încetează: 
a) la data expirării mandatului, dacă nu a fost reales; 
b) prin renunțarea expresă la mandat; 
c) prin deces sau punere sub interdicție; 
d) prin revocarea mandatului, în următoarele situații: 
 1. - neparticiparea la trei ședințe consecutive ale Asociației; 
 2. - dacă a compromis imaginea și integritatea Asociației. 
 
Art. 17. Comisia de cenzori a Asociației 
(1) Comisia de cenzori a Asociației, formată din 3 membri, este desemnată prin hotărârea 
Adunării Generale a Asociației, pentru o perioadă de 2 (doi) ani. 
(2) Poate fi ales în Comisia de cenzori a Asociației orice persoană care are o pregătire de 
specialitate și nu este membru al Consiliului Director. 
(4) Componența primei Comisii de cenzori este următoarea: 
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a) domnul/doamna _____________, cetățean român, născut/ă la data de ___, în  
______, domiciliat în _______, posesor al CI, seria ______, nr._____, eliberată de 
către SPCLEP _____, la data de ________, cnp ______________; 

b) domnul/doamna _____________, cetățean român, născut/ă la data de ___, în  
______, domiciliat în _______, posesor al CI, seria ______, nr._____, eliberată de 
către SPCLEP _____, la data de ________, cnp ______________; 

c) domnul/doamna _____________, cetățean român, născut/ă la data de ___, în  
______, domiciliat în _______, posesor al CI, seria ______, nr._____, eliberată de 
către SPCLEP _____, la data de ________, cnp ______________. 

(5) Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al Asociației și este subordonată 
direct Adunării Generale a Asociației. Activitatea Comisiei de cenzori este reglementată 
printr-un Regulament de Funcționare a Comisiei de cenzori a Asociației aprobat prin Hotărâre 
a Adunării Generale.  
(6) Atribuțiile principale ale Comisiei de cenzori sunt: 
a) verifică sursele de venit ale Asociației, conform prevederilor bugetare, programelor de 
asistență și documentelor primare ale Asociației; 
b) verifică, inopinat și periodic, legalitatea modului în care sunt cheltuite și gestionate 
resursele materiale și financiare ale Asociației, conform documentelor de evidență și 
urmărire; 
c) verifică încadrarea cheltuielilor Asociației în limitele bugetului aprobat de Adunarea 
Generală sau de programele de finanțare angajate de Asociație; 
d) verifică legalitatea și conformitatea întocmirii documentelor bancare și a extraselor de 
cont; 
e) verifică legalitatea, conformitatea și încadrarea în termene a rapoartelor financiare 
cerute de lege și de prevederile contractelor de finanțare ale Asociației; 
f) verifică legalitatea și conformitatea documentelor de plată a salariilor și indemnizațiilor; 
g) prezintă semestrial Consiliului Director rapoarte scrise asupra activității sale, conform 
prevederilor din Regulamentul de Funcționare a Comisiei de cenzori a Asociației și obligațiilor 
din fișele de post ale angajaților; 
h) prezintă Consiliului Director propuneri de ameliorare a procedurilor de lucru ale 
administrației Asociației, pentru o mai eficientă gestionare a resurselor și respectarea 
cadrului legal; 
i) întocmește Rapoarte Anuale de Control a Gestiunii Asociației și le prezintă Adunării 
Generale; 
j) participarea la ședințele Consiliului Director în care se dezbat probleme din domeniul de 
competență, fără drept de vot; 
k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală a 
Asociației. 
 
 
Art. 18. Aparatul tehnic 
(1) Pentru realizarea obiectivelor proprii, Consiliul Director poate propune adunării generale 
înființarea unui aparat tehnic, finanțat din resursele asociației de dezvoltare 
intercomunitară. 
(2) Aparatul tehnic este condus de un director executiv, conform prevederilor legale 
incidente, care se numește şi se revocă de către Consiliul Director la propunerea 
președintelui Asociației. Personalul din aparatul tehnic are statut de salariat al Asociației. 
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(3) Atribuțiile aparatului tehnic vor fi stabilite de către Consiliul Director și constau, în 
principal, dar fără a se limita la următoarele:   
a) reprezintă interfața permanentă dintre Adunarea Generală şi Consiliul Director, pe  de o 
parte şi față de terți, pe de altă parte;  
b) îndeplinirea sarcinilor specifice încredințate de către directorul executiv;  
c) păstrarea documentelor de constituire; redactarea şi arhivarea hotărârilor și deciziilor 
adoptate, precum și a documentelor curente ale Asociației; 
d) buna  gestionare şi exploatare a bunurilor aparținând Asociației;   
e) întocmirea  şi  supunerea  spre  aprobarea  Consiliului  Director  a  Regulamentelor  de 
Organizare şi Funcționare pentru toate structurile componente ale Asociației, respectiv a 
fișelor de post aferente personalului angajat şi a Regulamentului Intern;   
f) reprezintă aparatul administrativ, execuțional şi operaţional de atragere a investițiilor;  
g) alte atribuții stabilite de Consiliul Director. 
(4) Atribuțiile directorului executiv al Asociației vizează, în principal, următoarele:  
a)  administrarea bunurilor Asociației;    
b)  elaborarea  şi  semnarea  documentelor  înaintate  spre  aprobare  Adunării  Generale  a 
Asociaților si Consiliului Director al Asociației;    
c) informarea Adunării Generale a Asociației si a Consiliului Director cu privire la calendarul  
activităţilor desfășurate de către aparatul tehnic al Asociației;    
d)  organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a aparatului tehnic;   
e)  aducerea  la  îndeplinire a angajamentelor şi hotărârilor  luate de Consiliul Director şi de 
Adunarea Generală a Asociaților;   
h) încheierea / suspendarea / modificarea / desfacerea / încetarea,  în  condițiile legii, a 
contractelor individuale de muncă pentru aparatul tehnic;   
i)  emiterea  dispozițiilor,  în  executarea  deciziilor  Consiliului  Director  şi  în  exercitarea 
atribuțiilor proprii;  
j)   formularea către Consiliul Director a propunerilor privind nivelul de salarizare în funcție  
de  studii  şi  munca  efectiv  prestată,  cu  respectarea  limitei  minime  de  salarizare  
prevăzută de lege, primele şi alte forme de remunerare a personalului;  
k)  asigurarea managementului economic şi financiar al organizației;   
l)  alte  atribuții  stabilite  conform  hotărârilor  Adunării Generale,  deciziilor  Consiliului  
Director,  cu  respectarea  prevederilor  legale în vigoare. 
 

V. PATRIMONIUL ȘI RESURSELE FINANCIARE ALE ASOCIAȚIEI 
 

Art. 19. Patrimoniul Asociației 
(1) Întregul patrimoniu de resurse al Asociației se va utiliza, prin grija Consiliului Director și 
a Comisiei de cenzori, în vederea realizării exclusive a scopului pentru care s-a constituit 
Asociația. 
(2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 1.000,00 lei, constituit din aportul membrilor 
fondatori în cuantum de 100,00 lei fiecare. Acesta se poate majora ulterior de către membrii 
Asociației. Asociații pot aduce în patrimoniu și aporturi în natură. 
(3) Cuantumul taxei de înscriere și a cotizației anuale datorate de către membri Asociației 
se stabilește de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director, în ultima ședință 
anuală, pentru anul următor. 
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Art. 20.Resursele financiare ale Asociației 
(1) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 
a) taxa de înscriere, plătită o singură dată, la depunerea cererii de înscriere în Asociație; 
b) cotizația anuală a membrilor; 
c) contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre sau 
bugetul național, angajate conform legii;  
d) dobânzile și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 
e) donații, legate, sponsorizări, subvenții sau subscripții publice din țară și din străinătate; 
f) finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație; 
g) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți; 
h) încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație; 
i) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației; 
j) alte venituri prevăzute de lege, obținute în scopul desfășurării activităţilor prevăzute prin 
Statut. 
(2) Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitatea 
acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se 
folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociației. 
(3) Cotizația de membru se va achita până la data de 31 decembrie a fiecărui an curent. 
 
 

VI. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI 
 

Art. 21. Asociația se dizolvă: 
a) de drept; 
b) prin hotărârea instanței competente; 
c) prin hotărârea Adunării Generale. 
Art.22. – (1) Asociația se dizolvă de drept prin: 
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, 
dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea 
acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu 
prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea 
Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie. 
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a carei circumscripție 
se afla sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate. 
Art.23. Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când: 
a) scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) asociația a devenit insolvabilă; 
e) sunt inițiate activități pentru care nu s-au obținut autorizațiile administrative prealabile, 
necesare desfășurării activităților. 
Art.24. În cazul dizolvării Asociației prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile 
de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a 
cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
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Art.25. - (1) În caz de dizolvare a Asociației, lichidarea se va face conform prevederilor 
legale în vigoare. 
(2) Lichidatorii, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii, vor fi numiți 
conform prevederilor legale incidente. 
(3) Mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. 
Art.26. Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoanele 
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform 
hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente. 
Art.27. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceara radierea Asociației din 
Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
Art.28. Asociația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
Art.29. Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile capitolului IX – 
Dizolvare și lichidarea din O.G. nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cu alte prevederi legale speciale în vigoare la data dizolvării și lichidării Asociației. 
 

VII. DISPOZIȚII FINALE 
 
Art.30. - (1) Primul mandat al membrilor Consiliului Director și al Comisiei de cenzori curge 
de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a dispus dobândirea personalității 
juridice a Asociației și a înregistrării acesteia în registrul special al instanței. 
(2) Următoarele mandate încep să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii Adunării 
Generale a Asociației de desemnare. 
Art.31. Mandatul membrilor Consiliului Director, al membrilor Comisiei de cenzori sau al 
președintelui Asociației poate înceta înaintea duratei pentru care au fost aleși, prin 
revocarea hotărârii de numire a acestora de către Adunarea Generală, prin pierderea calității 
de membru al Asociației sau prin deces. 
Art.32. La sfârșitul mandatului toți membrii Consiliului Director și ai Comisiei de cenzori a 
Asociației sunt obligați să predea actele și documentele Asociației cu care au lucrat sau la 
care au avut acces, în baza unui proces-verbal întocmit în acest sens de aparatul tehnic al 
Asociației. 
Art.33. Anul fiscal al Asociației coincide cu anul calendaristic. 
Art.34. Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale 
amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. 
Art.35. Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare. 
Art.36. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se 
împuternicește dl. .........................., cetățean ............, domiciliat în ........, titular al 
C.I., seria ........ nr. ........, eliberată de ........ la data de ............, valabil până la data 
de.............. 
 
Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociației, în ședința de constituire 
a acesteia. 
Acesta poate fi modificat/completat prin acte adiționale semnate de reprezentanții legali ai 
tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop. 
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Prezentul Statut a fost încheiat și semnat în ___ (_____) exemplare originale, câte un 
exemplar pentru fiecare membru fondator și un exemplar pentru Registrul Asociaților și 
Fundațiilor, astăzi, ________. 
 
Semnăturile de validare a Statutului de către membrii fondatori 
 
Județul Vaslui, 
prin președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru BUZATU 
[semnătura și ștampila] 
 
 
Municipiul Vaslui, 
prin primar Vasile PAVĂL 
[semnătura și ștampila] 
 
Municipiul Huși 
prin primar Ioan CIUPILAN 
[semnătura și ștampila] 
 
 
Orașul Negrești, 
prin primar Petru – Cristinel RUSU 
[semnătura și ștampila] 
 
 
Orașul Murgeni, 
prin primar Eduard CAZACU 
[semnătura și ștampila] 
 
 
Comuna Muntenii de Jos, 
prin primar Paul – Iulian LAZĂR 
[semnătura și ștampila] 
 
 
Comuna Ivănești, 
prin primar Vasile NOVAC 
[semnătura și ștampila] 
 
 
Comuna Vinderei, 
prin primar Ionel Ionuț GHIAUR 
[semnătura și ștampila] 
 
 
 



16 
 

Comuna Voinești, 
prin primar Mădălin Marcel POPA 
[semnătura și ștampila] 
 
 
Comuna Zorleni, 
prin primar Paula – Denisane HULTOANĂ 
[semnătura și ștampila] 
 



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE                                                                                                                                                                             
Nr. 8987/23.06.2021 

                                                                                                

 

     REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”  
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Prin Hotărârea nr.143/2020, Consiliul Județean Vaslui a aprobat Strategia de dezvoltare 

economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027. În acest act normativ  sunt 
formulate, în urma unui proces de consultare extinsă cu factorii interesați de la nivelul județului 
Vaslui, viziunea, misiunea, obiectivul general, prioritățile, obiectivele specifice și măsurile de 
dezvoltare pentru perioada de programare 2021-2027.  

Obiectivul general de dezvoltare asumat constă în dezvoltarea economico-socială 
echilibrată și durabilă a Județului Vaslui, care să conducă la creșterea calității vieții și la 
reducerea decalajului de dezvoltare față de celelalte județe din România, precum și a celui 
intrajudețean dintre mediul rural și cel urban.  

Prioritățile și obiectivele specifice de dezvoltare stabilite în Strategia de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Vaslui acordă o atenție deosebită domeniilor digitalizării 
administrației și a serviciilor publice și dezvoltării durabile: de exemplu, Prioritatea 8. Vasluiul 
verde și sigur, Obiectivul specific 8.3. Reducerea riscurilor naturale și antropice, precum și 
consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență, Obiectivul specific 8.4. 
Conservarea biodiversității și consolidarea unei rețele de coridoare verzi-albastre, Obiectivul 
specific 8.5. Reducerea poluării aerului și a poluării fonice, Obiectivul specific 8.6. Reducerea 
risipei de energie și promovarea utilizării surselor regenerabile pentru asigurarea acesteia; 
Prioritatea 10 (domeniul Dezvoltare urbană): Vasluiul orașelor-motor a dezvoltării, Obiectivul 
specific 10.1. Consolidarea rolului de motoare de dezvoltare ale orașelor vasluiene, prin 
investiții integrate care să contribuie la creșterea atractivității acestora și a calității vieții în 
mediul urban; Prioritatea 11 (domeniul Capacitate administrativă): Vasluiul bine administrat, 
Obiectivul specific 11.3. Creșterea gradului de digitalizare a activității administrației publice 
locale, Obiectivul specific 11.4. Consolidarea capacității de planificare strategică si teritorială 
a administrației publice locale și Obiectivul specific 11.5. Îmbunătățirea cooperării interne și 
internaționale a administrației publice locale.   

Instrumentele financiare aferente perioadei de programare 2021-2027, aflate în proces de 
consultare publică și aprobare, conțin linii de finanțare și prevăd alocări semnificative pentru 
realizarea obiectivelor de digitalizare a administrației și a serviciilor publice, precum și 



  

obiectivelor de dezvoltare durabilă: Programul Europa Digitală, Obiectivul specific 5. 
Dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea; Programul 
InvestEU, Prioritatea 1. Infrastructură sustenabilă, Prioritatea 2. Cercetare, inovație și 
digitalizare; Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, O.S. Îmbunătățirea protecției naturii 
și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării; 
Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare, Obiectivul specific 2.  Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor, Prioritatea 9. 
Digitalizarea în administrația publică; Programului Operațional Tranziție Justă, Prioritatea 1. O 
tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor a cercetării și inovării și a 
digitalizării; Programul Operațional Regional NORD-EST, Axa prioritară 1. Nord-Est - O regiune 
mai competitivă, mai inovativă, Obiectivul specific 1. Digitalizarea administrației publice 
locale, inclusiv prin dezvoltarea de sisteme integrate inteligente, Axa prioritara 3. Nord-Est - o 
regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, Obiectivul specific 2. Investiții în clădirile publice 
în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare in 
funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie și 
altele. 
 Conform prevederilor art. 89 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au 
dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și 
să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară. Asociațiile 
de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a 
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii 
publice. 
 În conformitate cu art. 173 alin. (7) lit.c) al aceluiași act normativ, în exercitarea 
atribuțiilor sale privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, consiliul 
județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-
teritoriale în vederea promovării unor interese comune. 
 Totodată, printre măsurile stabilite în Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 
Județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027 pentru îndeplinirea Obiectivul specific 11.5. 
Îmbunătățirea cooperării interne și internaționale a administrației publice locale, se regăsesc 
implicarea activă a UAT-urilor din județ în structurile asociative și sprijinirea dezvoltării 
capacității administrative a Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. 

Astfel, prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre se aprobă participarea Județului 
Vaslui la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”, cu scopul de a facilita accesarea surselor de finanțare, 
naționale și europene, aferente perioadei de perioadei de programare 2021-2027, în vederea 
elaborării și implementării de strategii, programe, proiecte și activități de digitalizare a 
administrației și a serviciilor publice, precum și pentru promovarea și realizarea proiectelor și 
programelor de dezvoltare județeană și locală de interes comun. 

Asociația își va desfășura activitatea ca asociație de dezvoltare intercomunitară, în 
concordanță cu Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Vaslui cu orizontul de 
timp 2021-2027, Programul Europa Digitală, Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru 
România, Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, 



  

Mecanismul pentru interconectarea Europei, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030, Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Politica de coeziune a Uniunii 
Europene 2021-2027, precum și cu celelalte strategii și programe elaborate la nivel central, 
regional și local.   

 Asociația de dezvoltare intercomunitară se înființează, se organizează și funcționează ca 
persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial şi de utilitate publică, constituită de 
unitățile administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Legii nr. 315/2004 privind de dezvoltarea regională în România, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Prin proiectul de hotărâre se stabilește conținutul documentelor de constituire, precum și 
cuantumul contribuției la constituirea patrimoniului inițial al asociației. 

Totodată, prin strategiile, programele, proiectele și activitățile pe care le va implementa, 
Asociația de dezvoltare intercomunitară va contribui in mod semnificativ la dezvoltarea 
județului Vaslui si a unităților administrativ-teritoriale, precum și la îndeplinirea obiectivului 
general asumat în Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui.   

II. Impactul socio-economic: dezvoltarea socio-economică a Județului Vaslui prin 
elaborarea și implementarea de strategii, programe, proiecte și activități de digitalizare a 
administrației și a serviciilor publice, precum și prin promovarea și realizarea proiectelor și 
programelor de dezvoltare județeană și locală de interes comun, domenii prioritare de 
dezvoltare ale județului pentru perioada 2021-2027. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: cuantumul cotizației inițiale – 100,00 
lei. 

IV. Impactul asupra reglementarilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea adoptării proiectului de hotărâre: consultarea 

unităților administrativ-teritoriale din județ; eliberarea de către Ministerului Justiției a dovezii 
disponibilității denumirii asociației nr. 190156/26.04.2021. 

VI. Activități de informare publică privind emiterea proiectului de hotărâre: nu este 
cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale 
preconizate:  
 Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, precum și Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui, www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
           VIII. Concluzii, constatări și propuneri:  

      Având în vedere cele prezentare mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea  
proiectului de hotărâre anexat, elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare, în 
vederea participării Județului Vaslui, în calitate de membru fondator,  la constituirea Asociației 



  

”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului 
Vaslui”.  

       Propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea supunerii acestuia dezbaterii 
și aprobării în prima ședință ordinară a consiliului județean. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
                           DUMITRU BUZATU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 9034 din 24.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”  
 

   În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a 
analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
dezvoltare și cooperare a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-socială 
a județului/atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și 
extern/cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea 
promovării de interese comune; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: cuantumul contribuției la 
constituirea patrimoniului asociației  - 100,00 lei. 

c)  Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 
etc),  în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre:  
          Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 89-92, art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-
Est, Prioritatea orizontală 2: Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterii 
întreprinderilor active din Regiunea Nord-Est, Măsura 2.4: Soluții smart pentru dezvoltarea 
comunităților locale; Prioritatea orizontală 5: Capacitate administrativă și asistență tehnică, 
Măsura 5.2: Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, 



  

implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-Est, Măsura 5.3: Dezvoltarea 
competentelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030: Obiectivul 16. Pace, 
justiție și instituții eficiente, Obiectivul specific 8. Profesionalizarea și perfecționarea 
activității instituțiilor administrației publice; extinderea și generalizarea serviciilor pe 
internet (on-line). 

- Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-
2027: Prioritatea 8 (domeniul Mediu). Vasluiul verde și sigur, Obiectivul specific 8.3. 
Reducerea riscurilor naturale și antropice, precum și consolidarea capacității de intervenție 
în situații de urgență, Obiectivul specific 8.4. Conservarea biodiversității și consolidarea unei 
rețele de coridoare verzi-albastre, Obiectivul specific 8.5. Reducerea poluării aerului și a 
poluării fonice, Obiectivul specific 8.6. Reducerea risipei de energie și promovarea utilizării 
surselor regenerabile pentru asigurarea acesteia; Prioritatea 10 (domeniul Dezvoltare urbană): 
Vasluiul orașelor-motor a dezvoltării, Obiectivul specific 10.1. Consolidarea rolului de motoare 
de dezvoltare ale orașelor vasluiene, prin investiții integrate care să contribuie la creșterea 
atractivității acestora și a calității vieții în mediul urban; Prioritatea 11 (domeniul Capacitate 
administrativă): Vasluiul bine administrat, Obiectivul specific 11.3. Creșterea gradului de 
digitalizare a activității administrației publice locale, Obiectivul specific 11.4. Consolidarea 
capacității de planificare strategică si teritorială a administrației publice locale și Obiectivul 
specific 11.5. Îmbunătățirea cooperării interne și internaționale a administrației publice 
locale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.143/2020; 

  Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea 
și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui.  
 
 
                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                        Emilian Agafiței 

 
 
 
 
 
 

 
 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat – Emilian Agafiței Director executiv 24.06.2021  
Verificat - Cristina Vasiliu Șef serviciu 24.06.2021  
Întocmit __ ex. - Eduard Ciobanu Consilier 24.06.2021  

 

 



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 9032 din 24.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”  
 

   În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 alin. (8) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Administrație Publică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a 
analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
dezvoltare și cooperare a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-socială 
a județului/atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și 
extern/cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea 
promovării de interese comune; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: cuantumul contribuției la 
constituirea patrimoniului asociației  - 100,00 lei. 

c)  Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 
etc),  în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre:  
          Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-  art. 89-92, art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-
Est, Prioritatea orizontală 2: Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterii 
întreprinderilor active din Regiunea Nord-Est, Măsura 2.4: Soluții smart pentru dezvoltarea 
comunităților locale; Prioritatea orizontală 5: Capacitate administrativă și asistență tehnică, 
Măsura 5.2: Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, 



  

implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-Est, Măsura 5.3: Dezvoltarea 
competentelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030: Obiectivul 16. Pace, 
justiție și instituții eficiente, Obiectivul specific 8. Profesionalizarea și perfecționarea 
activității instituțiilor administrației publice; extinderea și generalizarea serviciilor pe 
internet (on-line). 

- Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-
2027: Prioritatea 8 (domeniul Mediu). Vasluiul verde și sigur, Obiectivul specific 8.3. 
Reducerea riscurilor naturale și antropice, precum și consolidarea capacității de intervenție 
în situații de urgență, Obiectivul specific 8.4. Conservarea biodiversității și consolidarea unei 
rețele de coridoare verzi-albastre, Obiectivul specific 8.5. Reducerea poluării aerului și a 
poluării fonice, Obiectivul specific 8.6. Reducerea risipei de energie și promovarea utilizării 
surselor regenerabile pentru asigurarea acesteia; Prioritatea 10 (domeniul Dezvoltare urbană): 
Vasluiul orașelor-motor a dezvoltării, Obiectivul specific 10.1. Consolidarea rolului de motoare 
de dezvoltare ale orașelor vasluiene, prin investiții integrate care să contribuie la creșterea 
atractivității acestora și a calității vieții în mediul urban; Prioritatea 11 (domeniul Capacitate 
administrativă): Vasluiul bine administrat, Obiectivul specific 11.3. Creșterea gradului de 
digitalizare a activității administrației publice locale, Obiectivul specific 11.4. Consolidarea 
capacității de planificare strategică si teritorială a administrației publice locale și Obiectivul 
specific 11.5. Îmbunătățirea cooperării interne și internaționale a administrației publice 
locale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.143/2020; 

  Ținând seama de cele precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 
legalității. Raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, propunem 
analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare, în prima ședință a Consiliului 
Județean Vaslui.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat –Dragomir Mihaela Director executiv 24.06.2021  
Verificat -  

 
-  

Întocmit – Andronic Marilena-Eugenia Șef birou 24.06.2021  
 



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 9063 din 24.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”  
 

   În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment 
de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de membru 
fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
economică a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-socială 
a județului/atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și 
extern/cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea 
promovării de interese comune; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: cuantumul contribuției la 
constituirea patrimoniului asociației  - 100,00 lei. 

c)  Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 
etc),  în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre:  
          Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 89-92, art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-
Est, Prioritatea orizontală 2: Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterii 
întreprinderilor active din Regiunea Nord-Est, Măsura 2.4: Soluții smart pentru dezvoltarea 
comunităților locale; Prioritatea orizontală 5: Capacitate administrativă și asistență tehnică, 
Măsura 5.2: Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, 



  

implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-Est, Măsura 5.3: Dezvoltarea 
competentelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030: Obiectivul 16. Pace, 
justiție și instituții eficiente, Obiectivul specific 8. Profesionalizarea și perfecționarea 
activității instituțiilor administrației publice; extinderea și generalizarea serviciilor pe 
internet (on-line). 

- Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-
2027: Prioritatea 8 (domeniul Mediu). Vasluiul verde și sigur, Obiectivul specific 8.3. 
Reducerea riscurilor naturale și antropice, precum și consolidarea capacității de intervenție 
în situații de urgență, Obiectivul specific 8.4. Conservarea biodiversității și consolidarea unei 
rețele de coridoare verzi-albastre, Obiectivul specific 8.5. Reducerea poluării aerului și a 
poluării fonice, Obiectivul specific 8.6. Reducerea risipei de energie și promovarea utilizării 
surselor regenerabile pentru asigurarea acesteia; Prioritatea 10 (domeniul Dezvoltare urbană): 
Vasluiul orașelor-motor a dezvoltării, Obiectivul specific 10.1. Consolidarea rolului de motoare 
de dezvoltare ale orașelor vasluiene, prin investiții integrate care să contribuie la creșterea 
atractivității acestora și a calității vieții în mediul urban; Prioritatea 11 (domeniul Capacitate 
administrativă): Vasluiul bine administrat, Obiectivul specific 11.3. Creșterea gradului de 
digitalizare a activității administrației publice locale, Obiectivul specific 11.4. Consolidarea 
capacității de planificare strategică si teritorială a administrației publice locale și Obiectivul 
specific 11.5. Îmbunătățirea cooperării interne și internaționale a administrației publice 
locale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.143/2020; 

  Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea 
și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui.  
 
 
                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                        Țuțuianu Mircea 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 






