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ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT 
AL ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE 

INTERSAL 
 
 
I. ASOCIAȚII: 

            1.  Comuna Prejmer, reprezentată de Primarul în funcție , sau de reprezentantul legal numit prin Hotărârea 
Consiliului Local 

2. Comuna Teliu, reprezentată de Primarul în funcție ,  sau de reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului 
Local  

3. Comuna Tărlungeni, reprezentată de Primarul în funcție , sau de reprezentantul legal numit prin Hotărârea 
Consiliului Local   

4. Comuna Hărman,, reprezentată de Primarul în funcție ,  sau de reprezentantul legal numit prin Hotărârea 
Consiliului Local  
          5.  Comuna Vama Buzăului,, reprezentată de Primarul în funcție ,  sau de reprezentantul legal numit prin    
Hotărârea Consiliului Local,  
s-au asociat şi au înfiinţat asociaţia „INTERSAL" în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,. 

II. DENUMIREA 

Denumirea asociaţiei este „INTERSAL" (denumită în continuare „Asociaţia"), conform dovezii nr. 71283 din 
23.03.2009, eliberată de Ministrul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii Asociaţiei. 

 
III. SEDIUL  
Sediul Asociatiei este în comuna Prejmer, str. Mare, nr.574 , o camera (fosta casierie)judetul Brasov. 
IV. DURATA: 

Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociatiilor şi fundatiilor 
aflat la grefa judecătoriei Braşov. 

V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIATIEI 
Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociatii îşi exprimă vointa de a se asocia în cadrul Asociatiei 



„INTERSAL", propunându-şi ca scop implementarea şi operarea unui sistem integrat de management al deşeurilor, 
eficient din punct de vedere ecologic şi economic, conform cu prevederile legislatiei nationale şi comunitare în 
domeniul gestiunii deşeurilor, ale Strategiei naționale pentru gestionarea deşeurilor şi ale Strategiei regionale 
pentru gestionarea deşeurilor, în vederea protejării mediului şi a sănătătii populatiei. Forma de gestiune fiind 
gestiunea delegată, prin delegarea sarcinilor şi responsabilitătior legate de salubritate printr-un Contract de 
Delegare a gestiunii serviciilor de salubritate pe termen lung, către un operator comun unic, o societate comercială 
desemnată de părti conform legislatielln vigoare sau o societate comercială Inflintată de asociatie în acest scop al 
cărei capital social este detinut in totalitate sau in parte de consiliile locale ale unitătilor administrativ teritoriale 
care formează asociatia („Operatorul"). 

VI. PATRIMONIULASOCIAȚIEI 
(1) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1500 lei, constituit din contributia în numerar a asociatilor, după cum 

urmează : 

● Comuna Prejmer 30-%; 

● Comuna Teliu 20-% ; 

● Comuna Tărlungeni 30-%; 

● Comuna Budila 10- % 

● Comuna Vama Buzăului10 % 

 (2)Patrimoniul Actual al Asociaţiei este de 1500 lei, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum 
urmează : 

● Comuna Prejmer 30-%; 

● Comuna Teliu 20-%; 

● Comuna Tărlungeni 30-%; 

● Comuna Hărman 10- % 

● Comuna Vama Buzăului 10- % 

Sursele de venit ale Asociatiei sunt următoarele : 

a) Cotizatiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale ; 

b) Dobănzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ; 

c) Donaţii, sponsorizări sau legate ; 

d) Orice alte surse legale de venituri. 

 

VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

 Conducerea  Asociatiei 

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociatiei, format din toţi reprezentantii desemnaţi de 
Autoritătile Locale. 

 
Sunt numiţi în calitate de membri ai Adunări Generale: 

-Primarul in functie al  Comunei Prejmer , sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local 



- Primarul in functie al   Comunei Teliu,sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local    

- Primarul in functie al  Comunei Tarlungeni,sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local   

-Primarul in functie al Comunei Hărman,sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local       

- Primarul in functie al Comunei Vama Buzaului, sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local    

 

 

Adunarea Generală îi alege dintre membrii săi pe Preşedintele Asociaţiei care are atributiile prevăzute în Statutul 
Asociatiei şi care reprezintă Asociatia în raporturile cu tertii, cu exceptia situatiilor în care se prevede expres altfel 

Administrarea Asociatiei  

 

(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din Preşedintele Asociatiei şi încă 
4 (patru) membri numiti de Adunarea Generală, pe o perioada de 4 ani. Componenta Consiliului Director va asigura 
cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizând principiul 
reprezentării prin rotatie. 

(2) Preşedintele Asociatiei este şi Preşedinte al Consiliul Director. 

 (3)- Sunt numiti în calitate de membri ai Consiliu Director: 

● Primarul in functie al  Comunei Prejmer , sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local  

●  Primarul in functie al   Comunei Teliu,sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local    

●  Primarul in functie al  Comunei Tarlungeni,sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local   

● Primarul in functie al Comunei Hărman,sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local       

●  Primarul in functie al Comunei Vama Buzaului, sau reprezentantul legal numit prin Hotărârea Consiliului Local    

Controlul Financiar al Asociatiei 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea Generală pentru o perioadă 
de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii. 
Cenzorul asociaţiei este Dl Grosu Zamfir  cetăţean român, născut la data de 20.05.1947, CNP 
1470520080029, domiciliat în Municipiul Brasov str. Lamaitei nr143 bl.7 sc.A ap.5  titular al CI seria BV 
nr. 193636, eliberat la data de 12.02.2002  de Politia Mun Brasov 
 
 

VIII. Pentru operarea modificărilor la Judecătoria Brașov la Registrul Asociaților și Fundaților se 

Imputerniceşte domnul Miria Adrian, având funcția de inspector în cadrul Primăriei Comunei Prejmer

domicilat în Brașov, Str. Castelului nr 51, județul Brașov, posesor C.I. seria BV nr.886872 , CNP

1890408080036. 

 

    Prezentul Act Constitutiv a fost redactat de părti în numar de 5 (cinci) exemplare originale, azi, data 

autentificării, din care5 (cinci) exemplare s-au inmânat părților. 

 

 



ASOCIAŢII 

Comuna Prejmer 

Prin Şerban Todorică Constantin, Primar 

[semnătura] 

Comuna Teliu 

Prin Blendică Dorel Primar [semnătura] 

 
Comuna Tărlungeni 
 Prin Beșchea Severius, Primar [semnătura] 
 
 
Comuna Hărman 

Prin Dișor Mihai,Primar [semnătura] 

 
 

Comuna Vama Buzăului 
 Prin Chirilaş Tiberiu, Primar [semnătura] 


