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ROMÂNIA  

JUDE UL TIMI  

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOT RÂREA 

Nr. 78 din 29.08.2017 

privind modificarea Statutului i Actului Constitutiv al Asocia iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă„Torontal” i desemnarea reprezentan ilorăcomuneiăDude tiiăNoiăînă
Consiliului deăAdministra ieăalăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă„Torontal”  

 
Avândăînăvedereăprevederileăart.ă121ăalin.ă(2)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat ;ă 
 
luândă înă considerareă prevederileă art.ă 9ă pct.ă 3ă dină Cartaă european ă aă autonomiei 

locale,ăadoptat ălaăStrasbourgălaă15ănoiembrieă1985ă iăratificat ăprinăLegeaănr.199/1997, 
 
analizândăprevederile: 

a). art.32, alin (1) din Statutul Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăTORONTAL; 
b). Ordonan ei de Guvern nr.26/2000, cu privire la asocia ii i funda ii; 
c). art.17, art.37 din Legea nr.215/2001, privind administra iaăpublic ălocal ,ărepublicat ,ă

cuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare; 
      d) Hot râriiă Consiliuluiă Locală Dude tii Noi nr.33 din 14.04.2014, privind aprobarea 
particip riiăcomunei Dude tii Noi la înfiin area unei Asocia iiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă
denumit ăASOCIA IAăDEăDEZVOLTAREăINTERCOMUNITAR ăTORONTAL 

 
    luândăactăde: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dude tiiă Noi,ă înă calitateaă saă deă

ini iator, înregistrat sub nr.5108/2017, calitateăacordat ădeăprevederileăart.ă33ădinăLegeaănr.ă
393/2004 privind Statutul ale ilorălocali,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare,ăraportateălaă
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, 

republicat ,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare,  

b) avizulădeălegalitateăfavorabilăalăsecretaruluiăcomuneiăpentruăproiectulădeăhot râre 

înă conformitateă cuă prevederileă art.ă 9ă dină Regulamentulă propriuă cuprinzândă m surileă
metodologice, organizatorice, termenele i circula iaă proiecteloră deă hot râriă aleă consiliului 

local aprobat prin Hot rârea Consiliului Local al Comunei Dude tii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 

avândă laăbaz  prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) i art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea 

administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat , cuă modific rileă iă complet rileă
ulterioare,  
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înătemeiulăart.ă115ăalin.ă(1), lit. b) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 

republicat ,ăcuămodific rileă iăcomplet rile ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dude tiiăNoiăadopt ăprezentaăhot râre. 

 
         Art. 1. - Se desemneaz ă caă reprezentan iă aiă comuneiă Dude tiiă Noiă în Consiliul de 
Administra ie al Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă„Torontal” urm toarele persoane: 

a) Marinela IANCU,  
b) LiubincaăPRE EA,  

 
         Art. 2. - Seă aprob ă Actulă Adi ional al Actului Constitutiv al Asocia iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă Torontal,ă conformă Anexei nr.1,ă careă faceă parteă integrant ă dină prezentaă
hot râre. 
 
         Art. 3. - Seăaprob ăActulăAdi ional de modificare a Statutului Asocia iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă Torontal,ă conformă Anexei nr.2, careă faceă parteă integrant ă dină prezentaă
hot râre. 
 
         Art. 4. - Seădesemneaz ădomnulăAlin-Marian HÎLDAN, caăpersoan  împuternicit ăs ă
întreprind ădemersurileădeăautentificareăaăactelor adi ionale, precum iăpentruăînregistrareaă
acestuiaăînăRegistrulăAsocia iilor i Funda iilor,ălaăJudec toriaăTimi oara. 
 

Art. 5. - Prină intermediulă secretaruluiă comunei,ă seă comunic ă înă modă obligatoriu,ă înă
termenulă prev zută deă lege,ă prezentaă hot râre,ă prefectului jude ului Timi , primarului 
comunei, Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă„Torontal”  i se aduce la cuno tin ă
public ă prină afi are, precum i prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariadudestiinoi.ro. 
 

         
  
 

 

 

 
 
 
Hot râreaăConsiliuluiălocalăaăfostăadoptat ăcuă8 voturi pentru,ăă1ăvotăîmpotriv -, 3 vot ab ineriă
- din 12 consilieriălocaliăprezen i. 
 

 
 
 
 
 
 
F2/A2 
LL/LL 
EX.4 

                                                                   
 

Contrasemneaz : 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTIIăNOI 
   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINŢ , 
   

 …………………………….………………………… 

Adrian-Leonida CAPSALI 
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           ANEXA nr.1   

laăHot râreaăConsiliuluiălocalănr.78/29.08.2017 
 
 

Act Adi ional 
(nr. 2 / ___.08.2017) 

 
la ACTUL CONSTITUTIV al 

ASOCIA IEIăDEăDEZVOLTAREăăINTERCOMUNITAR  
„TORONTAL” 

 
 
Prin prezentul act adi ional,ă Adunareaă General ă aă ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITAR ă„TORONTAL”,ăreprezentat ăprin: 
 Primarul comunei Becicherecu Mic – domnulă RUSUă RAIMONDă OVIDIU,ă domiciliată ă înă
__________________________, identificat cu ___, seria ___, nr._______,ă avândă C.N.P.ă
_______________; 
Primarul comunei Dude tii Noi – domnulă NICAă ADRIANă ALIN,ă domiciliată ă înă
__________________________,ă identificată cuă ___,ă seriaă ___,ă nr._______,ă avândă C.N.P.ă
_______________; 
aă hot râtă modificareaă Actuluiă Constitutivă ală ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITAR ă„TORONTAL”ăastfel: 
 
Art. I.  Paragraful 4 al capitolului VII din Actul Constitutiv al Asocia iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă„TORONTAL”ăseămodific ă i va aveaăurm torulăcon inut: 
„Administrarea Asociaţiei 
Consiliul de Administrație este organul executiv de conducere al Asociaţiei și este format 
din:  
a) Președintele Asociației; 
b) Președintele Executiv; 
c) doi vicepreședinți; 
d) secretar.”  
 
Art. II. Denumirea organului executiv de conducere al Asocia ieiăseămodific ădină „Consiliul 
Director” în „Consiliul de Administrație” înăîntregulăcuprinsăalăActuluiăConstitutiv. 
 
 
Prezentul Act adi ionalăaăfostă încheiatăaziădataădeă___.08.2017,ă laăoraă__:___,ă înă9ă(nou )ă
exemplare originale, 1 (unul) pentru arhiva avocatului i 8 (opt) pentruă p r i,ă iară dup ă
prezentarea con inutuluiăactului,ăp r ile au consim it la semnarea tuturor exemplarelor. 
 
ASOCIA IIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă i sigiliu 
 
Comuna Becicherecu Mic, jud. Timi , 
prin reprezentant Raimond-Ovidiu   RUSU______________________        
 
Comuna Dude tii Noi, jud. Timi , 
prin reprezentant Alin-Adrian NICA       ______________________ 
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                                                     ANEXA nr.2  

 laăHot râreaăConsiliuluiălocal nr.78/29.08.2017 
 

Act Adi ional 
(nr.  3/ ___.08.2017) 

 
la STATUTUL 

ASOCIA IEIăDEăDEZVOLTAREăăINTERCOMUNITAR ă 
„TORONTAL” 

 
Prin prezentul act adi ional,ă Adunareaă General ă aă ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITAR ă„TORONTAL”,ăreprezentat ăprin: 
 Primarul comunei Becicherecu Mic – domnulă RUSUă RAIMONDă OVIDIU,ă domiciliată ă înă
__________________________,ă identificată cuă ___,ă seriaă ___,ă nr._______,ă avândă C.N.P.ă
_______________; 
 Primarul comunei Dude tii Noi – domnulă NICAă ADRIANă ALIN,ă domiciliată ă înă
__________________________,ă identificată cuă ___,ă seriaă ___,ă nr._______,ă avândă C.N.P.ă
_______________; 
aă hot râtă modificareaă Statutuluiă ASOCIA IEIă DEă DEZVOLTAREă ă INTERCOMUNITAR ă
„TORONTAL”ăastfel: 
 
Art. I. Articolul 15 din Statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar ă „TORONTAL”ă seă
modific  i se completeaz  i va aveaăurm torulăcon inut: 
 
„Art. 15. (1) Adunarea Generală alege președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute 
în prezentul Statut și reprezintă Asociația în raport cu terții, cu excepția situațiilor în care se 
prevede expres altfel. 
(2) Președintele asociației este membru de drept în Consiliul de Administrație al Asociației și 
poate cumula această funcție cu funcția de președinte executiv. ”    
 
Art. II. Aliniatul (2) al articolului 16 din Statutul Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă
„TORONTAL”ăseăcompleteaz ăprinăintroducereaăliterei p),ăcareăvaăaveaăurm torulăcon inut: 
 
„p) stabilește indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație;”. 
 
Art. III. Articolul 22 din Statutul Asocia iei deăDezvoltareă Intercomunitar ă „TORONTAL”ăseă
modific  i va aveaăurm torulăcon inut: 
 
„Art. 22. (1) Consiliul de Administrație este organul executiv de conducere al Asociației și 
este alcătuit din cinci membri, care au un mandat de patru ani, după cum urmează:  
a) Președintele Asociației ales de către Adunarea Generală a Asociaților în condițiile art.15, 
alin. (1) din Statut; 
b) doi membri desemnați de către comuna Dudeștii Noi; 
c) doi membri desemnați de către comuna Becicherecu Mic. 
(2) Consiliul de Administrație este condus de către un președinte executiv ales dintre 
membrii acestuia. 
(3) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi doi vicepreședinți și un secretar. 
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(4) Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători pentru activitatea lor în 
conformitate cu legislația în vigoare. 
(5) Pentru exercitarea atribuțiilor, membrii Consiliului de Administrație pot beneficia de o 
indemnizație al cărei cuantum este stabilit de către Adunarea Generală a Asociaților.” 
 
Art. IV. Articolul 25  din Statutul Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă„TORONTAL”ăseă
modific  i varăaveaăurm torulăcon inut: 
 
„Art. 25. (1) Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau 
ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui. 
(2) Consiliul de Administrație adoptă decizii în prezența majorității membrilor.  
(3) Deciziile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. În 
caz de paritate, votul președintelui executiv este decisiv. 
(4) Secretarul Consiliului de Administrație care redactează procesul-verbal al ședinței. În 
lipsa acestuia, Consiliul de Administrație alege dintre participanții la ședință un secretar de 
ședință care preia atribuțiile secretarului Consiliului de Administrație. 
(5) Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți.  
(6) Deciziile Consiliului de Administrație se consemnează în registrul de procese-verbale, 
care se păstrează la sediul Asociației.” 
 
Art. V. Dup ăarticolulă25ădin Statutul Asocia iei de DezvoltareăIntercomunitar ă„TORONTAL”ă
se introduce unănouăarticol,ăcareăvaăaveaăurm torulăcon inut: 
 
„Art. 251. (1) În exercitarea atribuțiilor statutare, Adunarea Generală a Asociațiilor adoptă 
hotărâri, iar Consiliul Director adoptă decizii. 
(2) Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor sunt semnate de președintele Asociației, iar 
deciziile Consiliul de Administrație sunt semnate de către președintele executiv.” 
 
Art. VI. Denumirea organului executiv de conducere al asocia ieiăseămodific ădină„Consiliul 
Director” înă „Consiliul de Administrație” înă întregulă cuprinsă ală Statutului Asocia iei de 
DezvoltareăIntercomunitar ă„TORONTAL”. 
 
Prezentul Act adi ionalăaă fostă încheiatăaziădataădeă___.08.2017,ă laăoraă__:___,ă înă9ă(nou )ă
exemplare originale, 1 (unul) pentru arhiva avocatului iă 8ă (opt)ă pentruă p r i,ă iară dup ă
prezentarea con inutuluiăactului,ăp r ile au consim it la semnarea tuturor exemplarelor. 
 
ASOCIA IIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă i sigiliu 
 
Comuna Becicherecu Mic, jud. Timi , 
prin reprezentant Raimond-Ovidiu   RUSU______________________        
 
Comuna Dude tii Noi, jud. Timi , 
prin reprezentant Alin-Adrian NICA       ______________________ 
 
 


