




Statutul Comunităţii Urbane                        Valea Tismanei                                  26 /26

  

   

 

  
 Statutul  Comunității Urbane  Comunitatea Valea Tismanei 

STATUTUL ASOCIATIEI 
 

Comunitatea Urbană  
Comunitatea Valea Tismanei 

 
 

Consiliile locale prin actul de decizie înscris alăturat şi anume:  

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TISMANA cod fiscal nr. .......... cu sediul în 

orașul Tismana, cod poștal........, strada.....nr...... reprezentată de domnul primar 

Remetea Narcis-Petre, act de identitate.............................................................., 

domiciliat în..................................................................... în baza 

HCL......................... 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADEȘ cod fiscal nr. .......... cu sediul în comuna 

Padeș, cod poștal........, strada.....nr...... reprezentată de domnul primar Troacă 

Mihăiță Gabriel,  act de identitate......................................., domiciliat 

în..................................................................... în baza HCL......................... 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GODINEȘTI cod fiscal nr. .......... cu sediul în 

comuna Godinești, cod poștal........, strada.....nr...... reprezentată de domnul primar 

Coman Aurariu,  act de identitate....................................., 

domiciliat în............................................. în baza  HCL......................... 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLOGOVA cod fiscal nr. .......... cu sediul în 

comuna Glogova, cod poștal........, strada.....nr...... reprezentată de domnul primar 

Alpredi Gheorghe, act de identitate.............................................................., 

domiciliat în..................................................................... în baza 

HCL......................... 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUPERCENI cod fiscal nr. .......... cu sediul în 

comuna Ciuperceni, cod poștal........, strada.....nr...... reprezentată de domnul primar 

Nicolae Daniel Dobrescu, act de identitate................................................., 

domiciliat în................................................... în baza HCL............. 

 

 

au decis liber şi de comun acord infiinţareaasociaţiei  “Comunitatea Urbană  

Comunitatea Valea Tismanei  ” (numită în continuare Comunitatea  Comunitatea 

Valea Tismanei  sau Valea Tismenei)  în condiţiile prezentului STATUT.  
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Cap. I  Membrii fondatori.Definiţii. Termeni. Constituire legală.Cadrul 
legislativ. 

 

1 Membrii fondatori.  

Consiliile locale de mai sus sunt numite membri fondatori. 

Membri care aderă ulterior la Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei au 

aceleasi drepturi şi îndatoriri cu membrii fondatori. 

2 Definirea comunităţii de comune: 

Asociaţia « Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei » (numită în continuare 

Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei sau Comunitatea  

Comunitatea Valea Tismanei sau  Comunitatea Valea Tismanei) este o asociaţie 

a autorităţilor locale din zona de sud-est a judeţului Gorj,   – cu vocaţieşiatribuţii de 

instituţie publică de cooperare intercomunală – creată prin actul de vointă liberă 

exprimat de consiliile locale participante, în conformitate cu prerogativelele lor legale, 

cu reglementările în vigoare şi cu  reglementările Uniunii Europene. 

 

Teritoriile administrative ale localităţilor care fac parte sau care vor face parte din 

Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei sunt limitrofe şi nu închid în enclavă 

nici un alt teritoriu administrativ care să nu fie membru al intercomunalităţii. 

 

  COMUNITATEA VALEA TISMANEI, pentru şi în numele autorităţilor locale asociate,   

exersează competenţeleşiactivităţile limitate exclusiv la cele care au fost în prealabil 

recunoscute şi declarate de interes intercomunal  prin decizie a consiliilor locale, în urma 

unui vot majoritar cu 2/3. 

 

Perimetrul intercomunal   COMUNITATEA VALEA TISMANEI – este perimetrul comunelor 

associate. Perimetral intercomunal este considerat ca o entitate spaţialăşi are 

pertinenţă exclusiv pentru competenţeleşiactivităţile transferate către asociaţia 

intercomunală. El nu închide şi nu va putea închide în enclavă perimetrul nici unei 

comune neasociate, nu acoperă şi nu va putea acoperi integral perimetrul nici unui 

judeţ. Perimetrul   COMUNITATEA VALEA TISMANEI poate fi situat pe teritoriul mai 

multor judeţe limitrofe.  

 

Criteriul şi obiectivul fundamental de adeziune şi participare la   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI este eficientizarea actului de administraţiepublică locală, promovarea de 

politici sectoriale comune, accesul la resursele comune, gestionarea raţionalăşi 

integrată a acestora, cu respectul şi protejarea mediului.  
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  COMUNITATEA VALEA TISMANEI – al cărui organ deliberativ, Consiliul 

intercomunal, este format exclusiv din aleşiidelegaţi ai fiecărui consiliu local 

participant – garantează nemijlocit şi respectă cu fidelitate opţiunile tuturor cetătenilor 

din perimetrul comunităţii de comune şi promovează interesele şiopţiunile lor directe.  

 

3 Termenii utilizati în prezentul statut se înteleg astfel :: 

 

COMUNITATEA DE COMUNE – denumire adoptată pentru asociaţia cu vocaţieşiatribuţii de 

instituţie publică de cooperare intercomunală – şi constituită prin voinţa liberă a mai 

multor comune (consilii locale).  

 

COMUNĂ – consiliul local cu ansamblul prerogativelor sale de autoritatea publică locală 

şi/sau perimetrul adminstrat de aceasta. Acestăaccepţie este utilizată (si) în 

terminologia administratiei publice europene şi a serviciilor de utilităţi publice sau 

comunale. 

 

INTERES INTERCOMUNAL. Orice perimetru, activitate, acţiune sau obiectiv care implică 

pentru  amenajarea, realizarea sau gestiunea lor eficientă şi durabilă accesul mai multor 

consilii locale (comune) la aceleasi resurse materiale, umane şi de mediu.  Declararea 

unui perimetru, a unor activităţi, acţiuni sau obiective  ca fiind „de interes intercomunal” 

este prerogativul exclusiv a consiliului local.  După transferul de competenţă către 

asociaţia intercomunală – deciziile aferente perimetrelor, activităţilor, acţiunilor sau 

obiectivelor sunt luate direct de aleşii locali din Consiliul asociaţiei intercomunale. 

(Teritoriu intercomunal(1),   spatiu economic intercomunal(2),    proiect 

intercomunal(3),  interes intercomunal(4),  fiscalitate comunitară(5), serviciu 

intercomunal(6), politică intercomunală(7), etc…  toate aceste sintagme reflectă 

domeniile şi nevoile concrete care apropie consiliile locale, identificate şi declarate ca 

atare prin decizii locale.  

 

ASOCIERE INTERCOMUNALĂ – asocierea dintre două  sau mai multe consilii locale sau 

„comune”. Asocierea intecomunală poate fi  desemnată prin termenul de 

INTERCOMUNALITATE.  Pe de altă parte, semnificaţiile termenilor „comunitar” sau 

„intercomunitar” se referă la ceea ce este comun unor grupe de persoane cu 

caracteristici sau interese comune şi prin urmare aceşti termeni nu vor fi folosiţi în locul 

termenilor „comunal” sau „intercomunal” care   desemnează exclusiv consiliul local 

(„comuna”) respectiv relaţia dintre consilii locale ca autorităţi de administraţie publică.  

 

CONSILIUL INTERCOMUNAL. Organul deliberativ al comunităţii de comune – adică 

adunarea generală a asociaţilor. Caracteristica acestui organ este că el instituie o (1) 

reprezentare garantată (minimum un reprezentant pentru fiecare consiliu local 

indiferent de mărimea sa demografică sau teritorială) şi o (2) reprezentare fidelă şi 

legitimă a opţiunilor electorale direct exprimate de cetăţeniicomunităţii de comune 

(consiliul general este format exclusiv din aleşiidelegaţi de consiliile locale membre şi 

numai pe perioada mandatului lor legal). 
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4 Constituire legală : 

Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei  s-a constituit în virtutea 

prerogativelor legale pe care le au  autorităţile publice locale şi în baza şi cu respectarea 

reglementărilor în vigoare şi în particular : 

Ordonanţa Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 (cu modificarileşicompletarile 

ulterioare : Ordonanta Guvernului nr.37/30.01.2003)  

 

Legea  Nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu 

modificarileşicompletarile ulterioare) 

 

Ordonanta nr. 71 din 08/29/2002 organizarea şifuncţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 

Legea nr. 51/2006 (Legea serviciilor comunitare de utilitati publice). 

Statutul şi Actul consitutiv al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI vor fi modificate de 

Consiliul Intercomunal pentru a le moderniza şi pune în adecvare cu reglementările 

aferente asocierii intercomunale şi serviciilor publice care vor fi puse în vigoare după 

constituirea   COMUNITATEA VALEA TISMANEI.  

 

5 Cadru legislativşi principiile de funcţionare 

Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei  – conform statutului - este creată 

şifuncţionează cu respectarea : 

legislatiei în vigoare - în particular a reglementărilor care definesc prerogativele 

consiliului local ca autoritate publică locală, regimul domeniului public şicondiţiile de 

realizare a serviciilor de utilitate publică; 

reglementărilor din Uniunea Europeană – deja înscrise explicit în legislatia română sau 

în curs de armonizare. 

clauzelor statutare particulare 

 

Prin natura structurii şifuncţionării organului deliberativ al   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI(Consiliul Intercomunal) şi prin natura obiectului său de activitate şi în acord 

cu reglementările europene, Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei poate 

fi asimilată cu o structură de administraţie publică locală cu atribuţii limitate strict şi 

exclusiv la competenţele, acţiunileşi obiectivele care i-au fost transferate de către 

consiliile locale. 

 

Crearea şi funcţionarea  COMUNITATEA VALEA TISMANEI – pentru fiecare consiliu local 

participant – este justificată şicondiţionată de respectarea următoarelor principii: 

accesul la resursele zonale de interes intercomunalşi la gestiunea lor raţionalăşi 

eficientă în perspectiva unei dezvoltări durabile; 

exprimarea voinţei libere a fiecărui consiliu local de a recunoaste o activitate, acţiune 

sau un obiectiv ca fiind de interes intercomunalşiaprobarea actului prealabil (HCL) prin 
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care CL decide tranfsferul acestora în competenţa de  gestiune a   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI; 

reprezentativitatea în organul deliberativ al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI  –  

Consiliul General – proporţional cu ponderea demografică; 

 

Principiile de funcţionareşi obiectivele   COMUNITATEA VALEA TISMANEI reflectă 

opţiunile directoare ale ale fiecărui Consiliului Local membru precum şi principiile 

pe care acestea le pun la baza politicilor lor în materie de servicii publice, de dezvoltare 

durabilă şi de îndeplinire curentă a mandatului lor şi anume:  

✓ subsidiaritatea  şi  autonomia locala 

✓ descentralizarea serviciilor publice 

✓ responsabilitatea şi legalitatea 

✓ corelarea cerintelor cu resursele;  

✓ accesul la resursele (zonale) comune 

✓ conservarea şi regenerarea resurselor printr-o gestiune integrată, globală,  

raţională 

✓ protecţiaşi conservarea mediului natural şi construit; 

✓ dezvoltarea durabila a teritoriului şicreştereaatractivităţii 

✓ asocierea intercomunala  

✓ parteneriatul public-privat 

✓ liberul acces la informaţiişi consultarea cetatenilor 

✓ economia de piataşi eficienta economica 

✓ asigurarea mediului concurentialşi tratamentul nediscriminatoriu al operatorilor de 

servicii publice şi al actorilor economici; 

✓ dezvoltarea zonală  şi stabilizarea economică, socială şi culturală 

✓ sprijinul lucrărilor publice şi al infrastructurii 

 

 

Consiliile locale care fac parte din Comuitatea de Comune   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI  nu pot face parte simultan din alte asociaţii intercomunale dar au libertatea 

de a face parte din oricâte şi orice fel de alte tipuri de asociaţii – conform 

reglementărilor.  Apartenenţa unui consiliu local la o singură intercomunalitate este 

impusă de faptul că gestiunea integrată a unui perimetru sau spaţiu  intercomunal cere 

un singur centru de decizie. 

 

 

Cap. II Denumirea asociaţieişi Date de identificare a Asociaţilor 

 

1 Denumirea asociaţiei 

 

Denumirea asociaţiei este: “Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei”.  

Denumirile prescurtate sau prin initiale – şi anume    COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI sau Comunitatea   COMUNITATEA VALEA TISMANEI sau CCS – sunt 

acceptate oficial şi pot fi înscrise ca atare în toate documentele legale. 
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2 Datele de identificare ale Asociaţilor sunt 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘUL TISMANA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADEȘ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLODINEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLOGOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUPERCENI 

 

 

 

3 Sediul   COMUNITATEA URBANĂ VALEA TISMANEI şi birourile locale 

 

Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei va avea sediul  în...................... 

Identitatea electronică va fi de tipul  www.  .ro 

 

 

Sediul va putea fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director al   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI cu respectarea prevederilor legale. 

 

In fiecare localitate membră a   COMUNITATEA VALEA TISMANEI vor fi deschise unul 

sau mai multe birouri locale, după caz.  Consiliul intercomunal va putea decide pentru 

desfăşurareaactivităţii comisiilor o locaţie permanentă – în cadrul birourilor locale – sau 

va putea menţiona, în condiţii statutare, locul de desfăşurare pentru fiecare şedinţă.  

 

4 Durata de funcţionare 

 

Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei are o durata de funcţionare 

nedeterminată. 

5 Patrimoniul iniţial al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI. 

 

La constituire, Comunitatea Urbană  Comunitatea Valea Tismanei  are un patrimoniu 

iniţial de 4.400 Lei  (Ron), dobândit prin contribuţia membrilor fondatori. 

 

  COMUNITATEA VALEA TISMANEI îşi poate constitui un patrimoniu privat sau public din 

bunuri mobile şi imobile care servesc îndeplinirii obiectivelor sale directe sau conexe cu 

respectarea reglementărilor în vigoare.  

 

 

Cap. III Scopul şi Obiectivele comunităţii de comune  

 

Comunitatea de comune se constituie ca un instrument de eficientizare a actului de 

administraţie publică locală şi de realizare a obligaţiilorşi angajamentelor asumate de 

fiecare consiliu local în parte faţă de proprii cetăţeni în vederea (1)ameliorării condiţiilor 

http://www.sudolt.ro/
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generale de viaţă, (2) a protecţiei mediului şi gestiunii integrate a resurselor, (3) a 

dezvoltării socio-economice armonioase şi durabile pe teritoriul propriu şi în zona 

comunitară. 

 

Scopul Comunităţii de comune este:  

să asigure pentru şi în numele consiliilor locale asociate o gestiune eficientă a spaţiului, 

serviciilor, activităţilorşi proiectelor care prin natura lor şi în contextul zonal sunt 

identificate, recunoscute şi declarate de interes intercomunal; 

să definească şi să realizeze politici sectoriale comune pentru teritoriul intercomunal; 

să asigure surse complementare de finanţare pentru realizarea obiectivelor sale; 

 

Obiectivele generale ale Comunităţii  COMUNITATEA VALEA TISMANEI sunt: 

Să gestioneze serviciile publice recunoscute şi declarate de interes intercomunal – direct 

prin servicii proprii de specialitate, prin partenariate public-privat sau prin delegarea 

gestiunii - pentru şi în numele consiliilor locale membre; 

Să atragă, să formeze şi să stabilizeze - în perimetrul intercomunal - un pol de 

competenţe administrative, tehnice, financiare şi economice; 

Să amenajeze şi să gestioneze integrat spaţiul intercomunal; 

Să iniţieze, să dezvolte, să urmărească şi să implementeze programe de interes 

intercomunal în calitate de autoritate de implementare (pentru programe cu finantare 

intercomunală, cu cofinanţări (locale, centrale, internationale), cu finantări mixte 

(publice şi private), cu cofinanţări din fonduri europene sau altele; 

Să identifice, să implementeze, să realizeze proiecte, activităţişi obiective de interes 

intercomunal sau zonal; 

Să sprijine crearea de intreprinderişi de activităţi economice noi; 

Să creeze societăţi comerciale şi/sau să ia participaţii în societăţi comerciale cu obiect 

de activitate direct sau indirect legat de obiectivele sale  

Să facă faţă presiunilor economice şi financiare generate de noile condiţii de calitate în 

serviciile publice impuse de reglementările europene;  

Să faciliteze şi să amelioreze pentru cetăţenii din perimetrul intercomunal accesul la 

informaţiile administrative, tehnice, economice şi culturale, la serviciile publice; 

Să dezvolte dialogul cu şi între cetăţeni, instituţii, autoritatea locală şiintreprinderi -  să 

stimuleze angajamentul fiecăruia  în treburile publice (democraţia participativă 

şidemocraţia de proximitate); 

Să dezvolte şi să faciliteze dialogul şi schimburile cu structuri similare, din judet, din 

ţară, din state membre ale Uniunii Europene 

Să elaboreze documentele de analiză, de prognoză, de gestiune şi de planificare a 

serviciilor şiactivităţilor  care cad în atribuţiile sale (planuri directoare, strategii 

sectoriale, studii de oportunitate, etc.)  

Să propună şi să dezvolte instrumente financiare comune şi coerente pentru ansamblul 

spaţiului intercomunal; 

Să crească vizibilitatea şi atractivitatea spaţiului intercomunal; 
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Cap. IV Competenţelecomunităţii intercomunale  

 

Competenţele sunt  domeniile în care   COMUNITATEA VALEA TISMANEI  poate să 

intervină pentru şi în numele consiliilor locale după ce acestea au luat deciziile de 

transfer.  

 

Ansamblul Competenţelor sunt stabilite, pe categorii, în prezentul statut.  

 

Enumerarea Competenţelor în prezentul statut şiaparteneţa unui consiliu local la 

Comunitatea de comune nu atrage - pentru consiliile locale membre - obligaţia de a 

transfera automat o activitate sau ansamblul activităţilor  către comunitatea de comune.  

 

Fiecare consiliu local decide liber şi la momentul pe care îl consideră oportun asupra 

competenţei (activităţii) pe care o transferă spre gestiune către comunitatea de 

comune. Unele activităţişi servicii pot fi absente pentru unele consilii locale care sunt 

membre ale Comunităţii. 

 

Transferul unei activităţi (serviciu, obiectiv, etc.) către Comunitatea   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI se face pentru fiecare activitate în parte şi numai în urma deciziei 

consiliului local prin vot majoritar de minimum 2/3. 

 

Competenţele pe care le poate prelua   COMUNITATEA VALEA TISMANEI,  definite pe 

categorii (sub-listele nu sunt exhaustive)  sunt următoarele: 

1 În materie de dezvoltare economică 

Creare, amenajare, întreţinereşi gestiune de zone de interes intercomunal pentru: 

- Zone (parcuri) de activităţi industriale  

- Zone de activităţi comerciale  

- Zone de activităţiterţiareşi artizanale  

- Zone turistice, balneare 

- Zone rezidenţiale; 

Acţiuni de dezvoltare economică de interes intercomunal: 

- Centre (pepiniere) de afaceri 

- Suport logistic, consultată, partenariat pentru intreprinderişiinstituţii 

- Mass media 

- Tehnologii pentru InformaţiişiComunicatii (internet) 

- Turism 

Consultanţăşi suport pentru programe ale Uniunii Europene; 

Organizare de tîrguri, expozitii; 

etc. 

2 În materie de  amenajare şi dezvoltare a spaţiului comunitar 

Planuri (scheme) directoare locale, zonale, pe activităţişi servicii 

Planuri de ocupare a solurilor 

Gestiune cadastrală 

Zone de agrement de interes intercomunal şi comunitar 

Zone de conversie socială şi economică 

Zone de activităţişi zone rezidenţiale 
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Mobilier urban 

Arhitectură urbană  

Obiective sportive de interes intercomunal şi comunitar (săli, piscine, terenuri) 

Drumuri intercomunale şi trasee turistice 

Zone protejate 

Zone turistice şi balneare de interes zonal sau regional 

Proiecte prioritare (parcuri balneare,  zone de protecţieşi zone protejate etc.) 

Săli polivalente; 

Centre comerciale; 

Cimitire; 

Pieţe de interes zonal şinaţional; 

Parcări; 

Etc. 

3 În materie de  servicii  şiprotecţie a mediului de interes intercomunal 

Colectarea şi transportul deşeurilor 

Selectarea, valorizarea, tratarea şi eliminarea / stocarea deşeurilor 

Construirea de gropi ecologice de depozitare 

Construirea şi exploatarea unor sisteme şistaţii de epurare ape uzate 

Serviciul public de apă 

Serviciul public de canal 

Servicii de termie şi cogenerare şi/sau servici pentru sitemele individuale de încălzire 

(în instituţii publice); 

Servicii de spatii verzi;  

Serviciul de drumuri şi poduri 

Transport  intercomunal 

Modernizarea staţiilor de producţie apă potabilă 

Dezvoltarea reţelelor de apă potabilă 

Dezvoltarea reţelelor de canalizare, modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 

Laborator de control al poluării mediului – apă, aer, sol 

4 În materie de  politică sociala şi cadru de viaţă 

Construcţie de locuinţe sociale 

Concesionare – vânzare teren pentru case individuale 

Programe de luptă contra şomajuluişi de reconversie a forţei de muncă 

Programe de prevenire a delicvenţei 

Programe pentru familii defavorizate; 

Programe de integrare a minoritătilorşi de conservare a specificului cultural 

Construcţie case de primire şi asistentă pentru persoane de vîrsta a treia  

Constructieşi gestiune centre medicale polivalente 

Servicii de securitate publică 

Servicii şiinstituţii de sănătate 

5 În materie de  cultură, sport, învăţământşi turism 

Construcţie / modernizare  de baze sportive şi de agrement 

Construcţie / modernizare  centre culturale (săli spectacol, cinema, biblioteci, internet, 

muzee) 

Construcţie / modernizare scoli, grădinite, centre de formare pentru adulţi 
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Programe de formare post liceală şi de specializare profesională. 

Centre de meserii traditionale. 

Programe de formare şi recalificare în meseriile legate de tehnologia informatiei; 

Crearea zonei turistice de interes regional Gighera; 

 

Cap. V Modalităţi de acţiune 

 

Intervenţia  COMUNITATEA VALEA TISMANEI pe domeniile sale de competentă şi 

realizarea obligaţiilor pe care le asumă pentru şi în numele consiliilor locale se poate 

face prin: 

 

- Preluarea în gestiune directă a serviciilor, activităţilor, acţiunilor, obiectivelor, 

proiectelor. Pentru activităţile care se pretează, regimul redevenţei este stabilit 

consensual  cu fiecare consiliu local (stabilirea cotelor de dezvoltare, a redevenţei 

returnate consiliilor, a cotei din redeventă care este folosită pentru operaţiile de 

investiţie pe patrimoniul public aferent) 

Iniţierea, gestionarea şi controlul relaţiilor contractuale cu operatori pentru servicii, 

activităţi, obiective, proiecte – în cazul gestiunii indirecte (gestiune delegata) a 

acestora. Regimul redevenţei este stabilit consensual cu fiecare consiliu local (stabilirea 

cotelor de dezvoltare, a redevenţei returnate consiliilor, a cotei din redeventă care este 

folosită pentru operaţiile de investiţie pe patrimoniul public aferent) 

Crearea de servicii proprii şi/sau de societăţi specializate cu capital mixt (partenariat 

public privat) 

-  Participări în acţionariatul societăţilor a căror obiect de activitate este direct sau 

indirect legat de domeniile de competenţă ale intercomunalităţii; 

-  Participări în partenariate public-privat legate de serviciile, activităţile, 

obiectivele şi proiectele pe care este mandatată să le gestioneze 

- Asocierea cu structuri similare, parteneri institutionali, publici, privaţi 

- Contractarea de credite 

- Finanţarea sau subventionareaparţială deficitelor de exploatare pentru diferite servicii 

(de exemplu transportul public)   

- Achiziţiişi dezvoltări patrimoniale (patrimoniu privat) 

- Cooperarea cu parteneri locali, naţionali, internaţionali 

- Identificarea, iniţierea, gestionarea de proiecte economice, financiare, culturale, 

sociale 

- Crearea şi gestionarea unui fond de „solidaritate intercomunală” adresat consiliilor 

locale membre 

- Crearea şi gestionarea de fonduri speciale de „solidaritate socială”, de „suport 

educaţionalşi cultural” în relaţie directă cu cetăţeniiintercomunalităţii. 

 

Teritoriul sau spaţiul intercomunal este teritoriul reunit al comunelor membre şi are 

pertinenţă exclusiv şi limitat la domeniile şicompetenţele care au fost transferate în 

sarcina comunităţii de comune. Aceasta nu poate lua decizii cu aplicabilitate pe teritoriul 

intercomunal pentru competenţe, obiective, servicii care nu i-au fost transferate în 

prealabil. 

Cap. VI Modul de dobandireşi de pierdere a calitaţii de asociat 
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Pot fi membri ai Comunitatii de Comune   COMUNITATEA VALEA TISMANEI, în principal, 

localităţile din zona Sud-Est a judeţului Dolj, între malului drept al Jiului de la Sud de 

Craiova şi malul stâng al Dunării. Localităţile trebuie să fie limitrofe şi nu pot închide în 

enclavă localităţi neasociate. Localităţile trebuie să identifice interese, oportunităţişi 

resurse comune de dezvoltare şi de gestiune a perimetrului intercomunal, a serviciilor 

şi a resurselor naturale şi umane. 

 

Aderarea la Comunitaea de Comune   COMUNITATEA VALEA TISMANEI se face la 

cererea consiliului local interesat şi cu respectarea procedurii de asociere după cum 

urmează: 

1. Demersurile de adeziune sunt făcute de Primarul localităţii candidate. 

2. Dosarul de adeziune al localităţii este depus şi înregistrat la sediul   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI. 

3. Dosarul de adeziune trebuie să includă: 

cererere de adeziune semnată de Primar. 

copie certificată conformă după Decizia Consiliului Local de adeziune la comunitatea de 

comune. Decizia trebuie să fie luată prin vot majoritar cu minimum de 2/3. 

un document (o fişă) de prezentare a localităţii.  

un referat de recomandare din partea Consiliului Director al   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI. 

copie certificată conformă după Decizia sau Deciziile consiliului local referitoare la 

serviciile, activităţile, obiectivele sau proiectele pe care acesta a hotărît cu vot majoritar 

de minimum 2/3 să fie încredintatecomunităţii de comune. (dacă este cazul) 

 

Calitatea de membru al Comunitatii de Comune   COMUNITATEA VALEA TISMANEI se 

pierde in urmatoarelesituaţii : 

la solicitarea expresă, printr-o Cerere de ieşire din comunitatea de comune, semnată 

de primarul localitatiişiînsoţită de copia certificată conformă a Deciziei consiliului local 

de iesire din asociaţie – cu 2/3 din voturi. 

prin excluderea consiliului local – decisă de Consiliul Intercomunal al   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI – cu o majoritate de 2/3 – în urma încălcării grave  a prevederilor 

statutare.  

la disoluţia de iure a comunităţii de comune înainte de termen 

 

 

Cap. VII Drepturile şi obligaţiile Asociaţilor. Statutul delegaţilor. 

 

Membrii asociaţieiîsi asumă obligaţiileşiîsi exercită drepturile prin delegaţii lor în 

organele deliberative şi executive ale comunităţii de comune. 
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Nu pot fi delegaţidecîtaleşi locali (primari şi consilieri). Prezenţa în organele deliberative 

ale comunităţii de comune exclusiv a aleşilor (primari şi consilieri) garantează 

legitimitatea deciziilor faţă de toţicetătenii din perimetrul intercomunal. Fiecare consiliu 

local poate desemna unul sau mai multialeşi ca supleanţi. Supleanţii pot lua, punctual 

şi temporar  locul delegaţilor de drept dacă aceştia sunt împiedicati din motive justificate 

să participe la adunările comunităţii de comune.  

 

Fiecare consiliu local trebuie să delege în Consiliul Intercomunal al   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI un număr de aleşi (primar şi consilieri) proporţional cu ponderea 

demografică a colectivităţii locale pe care o reprezintă.  

 

Fiecare consiliu local va avea minimum un reprezentant în Consiliul Intercomunal al   

COMUNITATEA VALEA TISMANEI – indiferent de numărul de locuitori ai colectivităţii pe 

care o reprezintă. Consiliul Intercomunal decide quantumul de reprezentare pentru un 

delegat, în intervalul de la 1.000 la 5.000 de locuitori.  

 

La constituirea Comunitatii de Comune   COMUNITATEA VALEA TISMANEI fiecare 

consiliu local va trimite 1 ales localîn consiliul intercomunal pentru 1500 de locuitori.  

 

Pentru comunele care au un singur delegat, acesta va fi în mod obligatoriu primarul. 

Pentru comunele care au mai mulţidelegaţi, unul va fi în mod obligatoriu primarul iar 

celălat sau ceilalţi în mod obligatoriu viceprimarul şi/sau alţialeşi din consiliul local.  

 

La data creării Comunităţii  COMUNITATEA VALEA TISMANEI reprezentarea consiliilor 

locale în Consiliul Intercomunal şi ponderea lor deliberativă este după cum urmează: 

 

 

COMUNA NR. 

LOCU

ITORI 

NR. 

DE  

REPRE

ZEN-

TANŢI 

PONDER

E 

RELATIV

Ă 

PARTICI

PARE LA 

CAPITAL 

Tismana     

Padeș     

Godinești     

Glogova 

 

Ciuperceni 

    

 



Statutul Comunităţii Urbane                        Valea Tismanei                                  26 /26

  

   

 

  
 Statutul  Comunității Urbane  Comunitatea Valea Tismanei 

 

Obligaţiileşi drepturile delegaţilor în organele deliberative şi executive ale   

COMUNITATEA VALEA TISMANEI sunt definite în Regulamentul de funcţionare al 

Comunitatii de Comune   COMUNITATEA VALEA TISMANEI,stabilit, redactat şi aprobat 

de Consiliul Intercomunal al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI. 

 

Drepturile principale ale Asociaţilor sunt: 

Să fie direct reprezentaţi – prin aleşiidesemnaţi de consiliile locale -  în organele 

deliberative şi executive ale comunităţii de comune; 

Să decidă liber în cadrul propriilor Consiliulii Locale asupra perimetrelor, serviciilor, 

activităţilor, obiectivelor şi proiectelor pe care le recunosc de interes intercomunal; 

Să transfere comunităţii intercomunale atribuţiileşiobligaţiile aferente perimetrelor, 

serviciilor, activităţilor, obiectivelor şi proiectelor pe care le-au recunoscut şi declarat 

de interes intercomunal; 

Să solicite şi să primeasca sprijin în domeniile de competenţă ale   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEIşi în limita resurselor materiale şi umane de care aceasta dispune; 

să primească toate informaţiileşi rapoartele referitoare la perimetrele, serviciile, 

activităţile, obiectivele şi proiectele încredinţate  COMUNITATEA VALEA TISMANEI 

să formuleze cereri şi propuneri, prin aleşii lor delegaţi, în Consiliul Intercomunal; 

să propună – prin aleşii lor delegaţi, în Consiliul Intercomunal - modificarea sau 

completarea Statutului şi/sau Regulamentului de funcţionare a   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI 

să acceseze şi să utilizeze banca de date publice şi informaţii a Comunitatii  

COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

să solicite ieşirea din comunitatea de comune înainte de împlinirea termenului ei 

statutar de funcţionare; 

 

 

Membrii asociaţiei au urmatoareleobligaţii 

Să îşi trimită delegaţii (aleşii) în organele deliberative şi executive ale comunităţii de 

comune;  

să respecte prevederile Statutului şi Regulamentului, hotărarile organelor deliberative 

şi executive ale   COMUNITATEA VALEA TISMANEI – aferente perimetrelor, serviciilor, 

acţiunilor, activităţilor, obiectivelor şi proiectelor pe care le-au recunoscut şi declarat de 

interes intercomunal şi pe care le-au încredinţatcomunităţii de comune; 

să respecte angajamentele contractuale derivate din relaţia lor cu   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI; 

sa contribuie prin toate mijloacele de care dispun la realizarea obiectivelor Comunitaţii 

de Comune   COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

să înscrie în bugetele locale posturile de cheltuieli aferente obligaţiilor pe care le au fată 

de   COMUNITATEA VALEA TISMANEI  (1. valoarea cotizatiei 2. bugetul pentru 

investiţiile aferente infrastructurii şi serviciului  public transferate către   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI; 3. Cotele părti aferente proiectelor de interes intercomunal la care 

au aderat şi pe care le-au încredintat  COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 4. cote din 
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veniturile proprii care sunt destinate prin bugetul local finanţării serviciilor, activităţilor, 

obiectivelor şi proiectelor pe care le-au încredintat  COMUNITATEA VALEA TISMANEI) 

să  pună la dispozitia  COMUNITATEA VALEA TISMANEI datele şiinformaţiile pe care le 

posedă şi care sunt legate de perimetrele, serviciile, activităţile, obiectivele şi proiectele 

încredintate  COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

să participe la finanţarea  serviciilor, activităţilor, obiectivelor şi proiectelor pe care le-

au recunoscut şi declarat de interes intercomunal şi pe care le-au încredintatcomunităţii 

de comune – în conformitate cu conventiile stabilite – şi să transfere la timp fondurile 

prevăzute în bugetele locale pentru   COMUNITATEA VALEA TISMANEI 

sa achite contribuţia generală (cotizatia) trimestrială pana la data de 28 a ultimei luni 

din trimestru; 

sa difuzeze informaţiile de la şi despre comunitatea intercomunală pe lîngă propriile 

consilii locale, colectivităţile lor locale, alte structuri administrative şi asociative.  

 

 

Cap. VIII   Structura organizatorică a Comuniţii de Comune   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI 

 

Organizarea şifuncţionareacomunităţii de comune sunt reglementate de legile în 

vigoare, de prezentul Statut şi de Regulamentul Comunităţii de Comune   

COMUNITATEA VALEA TISMANEI.  

 

Regulamentul este redactat – sau modificat - de consiliul director iar apoi aprobat de 

Consiliul Intercomunal. Regulamentul fixează regulile concrete de funcţionare a 

intercomunalităţii pentru fiecare activitate şi categorie de personal. 

 

Comunitatea de comune este organizată în : 

organe de conducere (deliberativ şi executiv);  

organe de control : comisia de cenzori şi 

structură de execuţie – administrativă, economică, financiară şi tehnică. 

 

 

Indiferent de data la care aleşii locali au fost delegaţi lor în structurile de conducere sau 

de control ale Comunităţii  COMUNITATEA VALEA TISMANEI – mandatul lor în 

Comunitate încetează la sfîrsitul mandatului lor de ales din cadrul consiliului 

local din care provin.  Pentru continuitatea serviciului, aceştia pot funcţiona legal în   

COMUNITATEA VALEA TISMANEIpînă la data la care consiliul local delegă un nou ales 

către   COMUNITATEA VALEA TISMANEI, dar nu mai mult de 30 de zile de la data 

publicării rezultatelor la alegerile locale.  Orice consilier   COMUNITATEA VALEA 
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TISMANEIîşi pierde această calitate simultan cu aceea de consilier sau primar 

(viceprimar) din cadrul propriului consiliu local. 

 

Personalul din structura administrativă şi tehnică este un personal de specialitate 

angajat prin concurs.  Personalul de execuţie (administrativ şi tehnic) nu poate fi 

eliberat din funcţie sau instalat în funcţie decât de direcţia executivă a   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI. 

 

Organele de conducere sunt: 

 

Un organ deliberativ : CONSILIUL INTERCOMUNAL al Comunităţii  COMUNITATEA 

Urbană VALEA TISMANEI.  

Acesta este un organ reprezentativ format din delegaţiidesemnaţi de consiliile locale. 

Delegaţii sunt exclusiv aleşi locali - consilieri şi primari – iar numărul lor este 

proportional cu ponderea demografică  a localităţilor din care provin.  

 

Indiferent de mărimea lor, fiecare localităte are dreptul şi trebuie să fie reprezentată de 

cel puţin un delegat în Consiliul Intercomunal. Consiliul Intercomunal este adunarea 

generală a comunităţii de comune şi este organul suprem de conducere. 

 

Fiecare membru al Consiliului Intercomunal are un vot – iar ponderea consiliilor locale, 

proporţională cu populaţialocalităţilor, este realizată prin numărul de delegaţitrimişi în 

Consiliul Intercomunal. 

 

Consiliul Intercomunal se întruneşte cel puţin o dată pe an, înainte de 1 aprilie în şedinţă 

ordinară şi de cîte ori este nevoie, în şedinte extraordinare. Şedinţele Consiliul 

intercomunal sunt convocate şi pregătite de Consiliul director sau presedintele, dupa 

caz. Sedintele extraordinare pot fi convocate şi la initiativa a 1/3 din membrii Consiliului 

intercomunal sau de membrul - sau membrii unui singur consiliu local în situaţii de 

urgentă solicitate de acel consiliu local.   

 

Sedinţele consiliului intercomunal sunt publice. Asistenţa nu are drept de vot. 

Reprezentanţiisocietăţii civile au drept de intervenţie în plen doar dacă cererea de 

intervenţie a fost supusă în prealabil Consiliului director, aprobată de acesta şi înscrisă 

în ordinea de zi. 

 

PREŞEDINTELE comunităţii de comune este unul dintre primari ales prin votul  a 2/3 

din membrii Consiliului Intercomunal. Prin decizia cu 2/3 a Consiliului Intercomunal – 

poate candida la postul de preşedinteşi unul dintre aleşii locali care nu sunt primari. 
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Primarii tuturor localităţilor – cu exceptia celei din care provine Preşedintele – au funcţii 

de vice-Preşedinte.  Preşedintele poate delega către vice-preşedinţi o parte din 

atribuţiile sale.  

 

 

CONSILIUL DIRECTOR:  

Consiliul intercomunal decide, în funcţie de volumul de activitate, numărul de membri 

din Consiliul Director şiatribuţiile acestuia. Primul Consiliu director se compune din 5 

membri astfel: 

Preşedintele Consiliului intercomunal ce va avea şifuncţia de Preşedinte al Consiliului 

Director 

4 membri numiţi din cadru Consiliului General al   COMUNITĂȚII URBANE VALEA 

TISMANEI 

 

Directorul General al   COMUNITĂȚII URBANE VALEA TISMANEI– participă de drept la 

toate şedinţele Consiliului Director – dar nu are drept de vot. 

 

Consiliul director nu poate avea mai mulţi membri decât 1/3 din numărul de membri ai 

Consiliul Intercomunal.  

 

PREŞEDINTELE şi CONSILIUL DIRECTOR reprezintă structura executivă care conduce 

activitatea intercomunalităţii înafara adunărilor generale. Preşedinteleşi Consiliul 

director au responsabilitatea realizării politicilor şi obiectivelor decise de consiliul 

general.  

 

CONSILIUL DIRECTOR pregăteşteşi redactează cu ajutorul comisiilor de specialitate şi 

a departamentelor administrative şi tehnice documentele majore ale intercomunalităţii 

(strategii, bugete, proiecte, rapoarte – care sunt supuse apoi votului consiliului 

intercomunal) 

Consiliului Director poate angaja consultanţi (persoane fizice sau juridice) în condiţiile 

legii. 

 

Comisii de specialitate :  numărul, profilul şicomponenţa comisiilor de specialitate 

sunt stabilite de Consiliul Intercomunal. Comisiile de specialitate trebuie să includă cel 

putin 2 membri, specialisti,  care nu sunt consilieri.  Cei 2 specialişti pot fi persoane 

fizice sau pot fi reprezentaţi de o persoană juridică.  

Membrii care nu sunt consilieri au un rol consultativ şi nu participă la vot în comisii. 

Opinia lor este consemnată în rapoartele comisiilor.  

 

Un consilier poate fi membru în una sau mai multe comisii de specialitate. 
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Comisiile de specialitate se înfiinţează în adecvare cu activităţile transferate spre   

COMUNITATEA VALEA TISMANEI de către consiliile locale. 

 

Organul de control : COMISIA DE CENZORI 

 

COMISIA DE CENZORI este formată din : 

doi membri numiţi din cadrul Consiliului Intercomunal al   COMUNITATĂȚII URBANE 

VALEA TISMANEI 

un membru – o persoană (fizica sau juridică) din afara asociaţieişi care este autorizată 

CEECAR. 

 

Nu pot fi cenzori Preşedinteleşi membrii Consiliului director. 

 

Un corp tehnic şi administrativ de executie condus de un DIRECTOR GENERAL şi 

structurat pe departamneteşi servicii  tehnice şi administrative dintre care un 

departament specializat de Strategie şi Dezvoltare.  

 

Angajarea DIRECTORULUI GENERAL se face prin concurs.  

Comisia de organizare şi de selectare a candidaţilor este compusă din membrii 

CONSILIULUI DIRECTOR. 

 

DIRECTORUL GENERAL decide structura serviciilor şi departamentelor administrative şi 

tehnice şi o supune aprobării CONSILIULUI DIRECTOR.  

Functia de Director General poate fi îndeplinită de o persoană fizică sau juridică.  

 

Personalul din departamentele şi serviciile tehnice şi administrative este angajat pe 

baza de concurs. Sarcina şi responsabilitatea angajărilor ca şi constituirea procedurilor 

şi comisiei de organizare şiselecţie revin DIRECTORULUI GENERAL.  Din comisie pot 

face parte persoane fizice sau juridice - externe corpului tehnic şi administrativ.  

Criteriul exclusiv de selectare şi recrutare a personalului din corpul tehnic este al 

competenţeişicapacităţii profesionale. 

 

Dimensionarea aparatului administrativ şi tehnic al intercomunalităţiişicondiţiile de 

retribuţie sunt stabilite de direcţiune – în adecvare cu volumul activităţilordesfăsurateşi 

cu performanţele profesionale.  

 

Hotărârile Consiliului Intercomunal al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI au regimul de 

documente publice. 
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Hotărârile adoptate de Consiliul general în condiţiile legii şi ale prezentului statut sunt 

obligatorii şi pentru membrii care au fost absenţi sau nu au luat parte la vot sau au 

votat împotrivă. 

 

Hotărârile se redactează de catre Secretariatul   COMUNITATEA VALEA TISMANEIşi se 

semnează de către preşedinte, iar în lipsa acestuia  de vicepreşedintele desemnat. 

 

Cap. IX Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale 

comunitaţii de comune 

 

Atribuţiile organelor de conducere şi control ale Comunităţii de comune, când prezentul 

statut sau Regulamentul nu prevăd altfel, poat fi asimilate celor din consiliile locale, 

potrivit legii. Prin structura organului deliberativ şi prin obiectivele propuse, 

comunitatea de comune este asimilabilă unui consiliu local care îşi exercită 

atribuţiileasura întregului spaţiu intercomunal dar le exercită stric limitat la 

competenţele care i-au fost încredinţate de consiliile locale. 

 

Consiliul Intercomunal în calitatea sa de adunare generală are următoarele atribuţii: 

aprobă, modifică şi completează statutul   COMUNITATEA VALEA TISMANEI (cu 2/3 din 

voturi) 

stabileşte strategia şi obiectivele generale ale   COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

aprobă anual şi modifică ori de câte ori este necesar, la propunerea Consiliului Director, 

bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

fixează anual nivelul contribuţiei generale (a cotizatiilor) pentru fiecare consiliu local 

membru – prin raportare la cotele de infrastructură  aferente fiecărui consiliu 

alege şi revocă membrii Consiliului Director cu excepţiaPreşedintelui - (cu 2/3 din 

voturi); 

analizează şi controlează activitatea desfăşurata de către organele executive, comisiile 

de control şi structura administrativă şi tehnică.; 

alege şi revocă cenzorii sau comisia de cenzori şi efectuează analiza activităţii de control 

financiar intern al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

hotărăşte asupra înfiinţării de filiale, birouri, instituţii de specialitate; 

hotărăşte asupra înfiinţării de societăţi sau participării la societăţi a căror activitate este 

direct sau indirect legată de Competenţelecomunităţii de comune şi proiectele sale (cu 

2/3 din voturi) 

hotărăşte asupra iniţieriişi realizării de partenariate public-privat şi asupra participării 

la acestea (cu 2/3 din voturi) 

hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEIşistabileştedestinaţia bunurilor rămase după lichidare; 

hotărăşte cu privire la colaborarea, cooperarea, înfrăţirea, asocierea sau aderarea la 

organizaţiiinternaţionale; 

hotărăşte asupra admiterii şi încetării calităţii de membru al   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI; 

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli. 
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hotărăşte asupra creării, gestionării şi repartizării fondurilor de solidaritate 

intercomunală 

hotărăşte ca un bun gospodar asupra gestionării eficiente a patrimoniului privat care îi 

este încredintatşi asupra patrimoniului privat propriu dobîndit sau realizat din resurse 

proprii; 

hotărăşte asupra modalităţii de exercitare a votului;  

îndeplineşte orice alte  atribuţii prevăzute de lege şi prezentul statut. 

Quorum-ul necesar pentru deliberări şi hotărâri valide este de 2/3 din totalul membrilor 

sau a mebrilor care reprezintă minim 55% din populaţiaintercomunalităţii; 

 

CONSILIUL DIRECTOR 

 

Consiliul Director, ca şiPreşedintele  COMUNITATEA VALEA TISMANEI, sunt organe 

executive în cadrul organului deliberativ care este Consiliul Intercomunal. 

 

CONSILIUL DIRECTOR este ales de CONSILIUL INTERCOMUNAL din rândul membrilor 

săi pe o perioadă de 4 ani şi respectă principiul reprezentativitătii.  Un membru din 

consiliul director trebuie să reprezinte minimum de 3 ori mai mulţi locuitori decît un 

membru al consiliului general. Consiliile locale pentru localităţile mai mici decît cota de 

reprezentare minimă se pot grupa în aşa fel încît cumulul de locuitori pe care îi 

reprezintă să le dea dreptul la un membru în consiliul director.  

 

Consiliul director alege dintre membrii săi prin vot secret doi vicepreşedinţi. 

Preşedintelecomunităţii de comune este şipreşedintele consiliului director. El poate 

delega către vicepreşedinţi o parte din atribuţiile sale. 

 

Consiliul director se întruneşte  cel puţin o dată la 2 luni şi ori de câte ori este necesar, 

la convocarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui .  

 

Convocarea Consiliului Director se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor iar în 

situaţii care reclamă urgenţă cu cel puţin 2 zile înainte. Prin consensul tuturor membrilor 

Consiliul Director se poate întruni şi fără convocare prealabilă. 

 

Convocarea se face în scris, de către preşedinte Consiliului Director precizându-se 

ordinea de zi, data, ora, locul desfăşurăriişedinţei. Pentru reuniunile spontane ale 

consiliului director la care sunt prezenţitoţi membrii – nu sunt necesare convocările 

scrise.  

 

Şedinţele Consiliului director sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea 

membrilor.  Prezenţa membrilor Consiliului Director la şedinţă este obligatorie.  

 

Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau de vicepreşedintele desemnat de acesta. 
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Deciziile luate de CONSILIUL DIRECTOR în limitele legii şi ale prezentului statut se 

comunică şi sunt obligatorii pentru toţi membrii   COMUNITATEA VALEA TISMANEI. 

 

Hotărârile şi Deciziile CONSILIULUI DIRECTOR se semnează de către preşedinte, iar în 

lipsa acestuia, de către cel care a condus şedinţa. 

 

Lucrările CONSILIULUI DIRECTOR se consemnează în procesele verbale întocmite de 

secretarul tehnic şi se semnează de către preşedinteşi secretar. 

 

CONSILIUL DIRECTOR exercită următoarele atribuţiuni: 

convoacă Consiliul General în sesiuni, propune ordinea de zi şi asigură buna desfăşurare 

a lucrărilor; 

dă sarcini  Directorului general privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru realizarea 

obiectului de activitate şi verifica ducerea la indeplinire a acestora 

aprobă organigrama corpului tehnic şi administrativ propusă de directorul general al   

COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

organizează activităţişi propune  înfiinţarea de corpuri profesionale 

adoptă declaraţiişi face recomandări în probleme ce intră în competenţa sa; 

emite acorduri şi avize la cererea autorităţiloradministraţiei publice centrale, a serviciilor 

publice descentralizate, după caz, a prefecţilor, consiliilor judeţene ori a preşedinţilor 

acestora; 

colaborează şi cooperează cu celelalte structuri Asociaţive ale colectivităţilor locale, 

constituite pe plan naţional; 

colaborează cu autorităţileadministraţiei publice centrale, cu serviciile publice 

descentralizate , cu prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene în probleme ce privesc 

administraţia publică locală;  

elaborează informări şi propuneri către autorităţilesusmenţionate cu privire la 

problemele care sunt sesizate  Intercomunalităţii; 

informează Consiliul General asupra problemelor ce apar în activitatea asociaţilor; 

asigură realizarea drepturilor şiobligaţiilor  COMUNITATEA VALEA TISMANEI în cadrul 

organismelor la care este asociată sau afiliată; 

îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în prezentul statut sau de către Consiliul 

Intercomunal. 

 

Presedintele CONSILIULUI DIRECTOR îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 a. conduce lucrările Consiliului Intercomunal (adunările generale); 

 b. convoacă şedinţele Consiliului Director şi conduce lucrările acestuia; 

 c. semnează actele şi documentele adoptate de organele   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI; 

 e. stabileşte sarcinile pentru vicepreşedinţişiceilalţi membri ai  Consiliului director; 

 f. urmăreşteşi asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente 

şi măsuri, stabilite de Consiliul Intercomunal şi de Consiliul director; 
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 g. exercită controlul şi îndrumarea activităţii membrilor Consiliului Director şi ale 

corpurilor profesionale; 

 h. administrează şi gestionează patrimoniul   COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

exercită orice alte atribuţii dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea scopului   

COMUNITATEA VALEA TISMANEI. 

 

DIRECTORUL GENERAL al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI este ales de adunarea 

generala la propunerea CONSILIULUI DIRECTOR. El poate fi o persoană fizică sau 

juridica (contract de management) şi are, în principal,  urmatoareleatribuţii : 

decide structura serviciilor şi departamentelor administrative şi tehnice şi o supune 

aprobării consiliului director sau Preşedintelui  COMUNITATEA VALEA TISMANEI, după 

caz. 

conduce şi administrează departamentele administrative şi tehnice cu obligaţia de 

eficientă şi profesionalism 

prezintă Consiliului Intercomunal raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de 

venituri şi cheltuieli, proiectul programelor   COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

încheie acte juridice în numele   COMUNITATEA VALEA TISMANEI pentru domeniile sale 

de competentă 

organizează activităţişi propune  înfiinţarea de echipe de proiect pentru realizarea 

activitatilorşi decide angajarea sau eliberarea personalului administrativ şi tehnic; 

stabilesteconditiileşi nivelul de salarizare a personalului administrativ şi tehnic. 

 

COMISIA DE CENZORI este alcătuită din 3 membri din care unul este preşedintele 

comisiei. Membrii CONSILIULUI DIRECTOR nu pot fi cenzori.  

Cel putin un membru al comisiei este şi membru al CONSILIULUI INTERCOMUNAL.  

Cel putin un membru al comisiei este dinafara intercomunalităţiişi este autorizată 

CEECAR. 

Functia de cenzor poate fi îndeplinită de o persoană fizică sau juridică. 

 

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: 

verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului   COMUNITATEA VALEA 

TISMANEI; 

întocmeşte rapoartele pe care le prezintă în CONSILIUL INTERCOMUNAL; 

poate fi invitată la şedinţele CONSILIULUI DIRECTOR, fără drept de vot; 

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de CONSILIUL 

INTERCOMUNAL. 

 

Cap. X   Patrimoniul. Gestiunea patrimoniului. Sursele de finantare 
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Patrimoniul propriu al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI se constituie din bunuri 

(1)achizitionate, (2)realizate din resurse proprii, (3)primite de la membri si/sau de la 

terţi – în condiţiile legii. El poate fi folosit numai pentru asigurarea 

desfăşurăriiactivităţilor necesare realizării scopului   COMUNITATEA VALEA TISMANEI. 

 

Tote bunurile mobile şi imobile care prin natura lor sau prin lege apartin patrimoniului 

public al consilliilor locale membre pot fi puse gratuit la dispoziţiaintercomunalităţii care 

are obligaţia să le gestioneze pentru şi în numele acestora. Punerea patrimoniului public 

al consiliilor locale la dispoziţia  COMUNITATEA VALEA TISMANEIeste condiţionată de 

declararea prealabilă a utilităţii intercomunale a patrimoniului în cauză. Evidentierea 

acestor bunuri patrimoniale se va face conform reglementărilor în vigoare şi acordurilor 

dintre părti. 

 

  COMUNITATEA VALEA TISMANEI poate primi spre folosintă, în conditiile legii (în forme 

contractuale  de comodat, închiriere, concesiune, etc.) bunuri din patrimoniul privat sau 

public. 

 

  COMUNITATEA VALEA TISMANEI poate dispune liber – în conformitate cu obiectivele 

pe care şi le propune - de bunurile pe care le are în proprietate. 

 

Bunurile încredintate  COMUNITATEA VALEA TISMANEI spre folosintă de către un 

consiliul local membru  sunt restituite sau repuse la dispozitia acestuia în conditiile 

contractuale semnate de părti în cazul în care   COMUNITATEA VALEA TISMANEIîsi 

încetează activitatea sau în cazul în care consiliul local care este proprietarul de drept 

părăseste comunitatea de comune.  

 

Bunurile   COMUNITATEA VALEA TISMANEI realizate din resurse proprii şi cele primite 

de la membri si/sau de la terti – sunt redistribuite consiliilor membre doar dacă   

COMUNITATEA VALEA TISMANEI îsi încetează activitatea şi după dizolvarea ei legală. 

Redistributia se face în cote proportionale cu ponderea fiecărui consiliu local. 

Redistributia se face în natură sau în numerar (după valorificarea bunurilor) în 

conformitate cu natura acestora şi cu înţelegerea dintre părti.     

 

Bunurile   COMUNITATEA VALEA TISMANEI  realizate din resurse proprii şi bunurile de 

patrimoniu privat primite de la membri si/sau de la terti – nu pot fi nici divizate nici 

valorificate pentru a fi distribuite cote parte consiliilor locale care se retrag prin decizie 

liberă din   COMUNITATEA VALEA TISMANEI. Prin retragerea anticipată, acestea renunţă 

de facto  la cota lor parte.   
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Bunurile  sunt redistribuite consiliilor membre, cu respectarea proporţiilor instaurate,  

doar dacă   COMUNITATEA VALEA TISMANEIîsi încetează activitatea şi după dizolvarea 

ei legală.  

 

Un teren sau un obiectiv închiriat sau concesionat de   COMUNITATEA VALEA TISMANEI 

de la unul dintre consiliile locale membre îsi păstrează statutul în termenii contractului 

dintre părtişi după ce consiliul local care este proprietarul de drept decide să iasă din 

comunitatea de comune. 

 

Administrarea şi gestionarea patrimoniului   COMUNITATEA VALEA TISMANEI sunt 

reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului Statut. 

 

Sursele de finantare ale   COMUNITATEA VALEA TISMANEI provin din: 

cotizaţiile (contributiile) asociaţilor; 

Cotizatia anuala a membrilor va fi stabilita anual in cadrul Adunarii Generale a 

Membrilor, la propunerea Consiliului Director. Pentru anul 2022 a fost stabilita cotizatia 

la 1 leu/locuitor. 

veniturile pentru serviciile şiactivităţile realizate în gestiune directă sau indirectă 

pentru şi în numele consiliilor locale 

venituri rezultate din gestiunea obiectivelor şi proiectelor făcute pentru şi în numele 

consiliilor locale 

taxe speciale şi reglementări fiscale prevăzute de lege aplicate de consiliile locale şi 

transferate apoi   COMUNITATEA VALEA TISMANEI sau aplicate şi colectate direct de 

către aceasta 

subventii specifice, particulare fiecărei comune (de exemplu o subventie pentru 

transport) 

dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii; 

dividendele societăţilor comerciale la care este acţionară; 

venituri realizate din activităţi economice directe (consultanţă, producţie, servicii, 

ediţie, publicitate, etc); 

donaţii, sponsorizări sau legate; 

resurse obţinute de la bugetul de stat sau local; 

venituri realizate din diverse programe sau proiecte de finanţare; precum şi din 

activităţi de consultanţăşiasistenţă; 

alte surse şi venituri prevăzute explicit de lege sau neinterzise de aceasta 

 

  COMUNITATEA VALEA TISMANEI poate desfăşuraactivităţi economice directe, dacă 

acestea au caracter accesoriu şi sunt în legătură cu scopul şi obiectivele sale. 

 

  COMUNITATEA VALEA TISMANEI poate înfiinţasocietăţi comerciale în conformitate cu 

prevederile legale iar dividendele obţinute de   COMUNITATEA VALEA TISMANEI, dacă 

nu se reinvestesc de societăţile comerciale, vor fi folosite obligatoriu pentru realizarea 

scopului şi obiectivelor   COMUNITATEA VALEA TISMANEI. 
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Cap. XI DIZOLVAREA   COMUNITATEA URBANĂ VALEA TISMANEI 

 

  COMUNITATEA VALEA TISMANEI se dizolvă prin : 

  a. hotărârea Consiliului Intercomunal al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI; 

  b. prin hotărâre judecătorească în următoarele cazuri prevăzute de lege: 

- scopul sau activitatea   COMUNITATEA VALEA TISMANEI au devenit ilicite sau contrare 

ordinii publice; 

- realizarea scopului este urmărită  prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

-   COMUNITATEA VALEA TISMANEI urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a 

constituit; 

-   COMUNITATEA VALEA TISMANEI a devenit insolvabilă. 

 

Cap. XII  LICHIDAREA   COMUNITATEA URBANĂ VALEA TISMANEI 

 

În cazul dizolvării, lichidarea patrimoniului se face de către CONSILIUL DIRECTOR sau 

de persoanele anume desemnate de CONSILIUL INTERCOMUNAL al   COMUNITATEA 

VALEA TISMANEI. 

 

În cazul dizolvării, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească. 

În cazul dizolvării - lichidatorii autorizaţi în condiţiile legii vor fi numiţi de CONSILIUL 

INTERCOMUNAL sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. 

Mandatul CONSILIULUI DIRECTOR încetează o dată cu numirea lichidatorului. 

Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrul şi alte acte ale asociaţiei, 

îndeplinind mandatul sub controlul cenzorilor faţă de comunitatea de comune  şiasociaţi, 

lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului. 

Formalităţile privind publicitatea lichidării şi radierii comunităţii de comune (Asociaţiei) 

sunt în sarcina lichidatorilor, conform legii. 

Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul fundaţiilorşiasociaţiilor. 

 

Cap. XIII  DISPOZITII FINALE 

 

Asociaţiei astfel constituite potrivit prezentului statut îi sunt aplicabile prevederile legii 

civile, O.G. nr.26/2000 cu privire la persoană fizică şi persoană juridică. 

 

CONSILIUL INTERCOMUNAL al   COMUNITATEA VALEA TISMANEI redactează şi aprobă 

în 90 de zile de la constituirea comunităţii de comune Regulamentul de funcţionare. 
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Prezentul statut a fost adoptat în sedinta comuna a reprezentantilor Consiliilor Locale 

ale localitatilor membre fondatoare, ce a avut loc la ...... , in data de  

Prezentul act constitutiv s-a redactat in 4 exemplare. 

 

Dupa autentificare 4 exemplare s-au eliberat partilor. 

 

Semnăturile membrilor fondatori: 

 

 

1 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TISMANA 

- reprezentat de domnul primar Remetea Narcis-Petre, 

 

 

2 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADEȘ, 

- reprezentat de domnul primar Troacă Mihăiță Gabriel, 

 

 

 

3 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GODINEȘTI, 

- reprezentat de domnul primar Coman Aurariu, 

 

 

4 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLOGOVA, 

- reprezentat de domnul primar Alpredi Gheorghe, 

 

 

5 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUPERCENI, 

- reprezentat de domnul primar Nicolae Daniel Dobrescu, 
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