
1'\UMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 , 
E-mail: primariabuftea@primariabuftea.ro 

Web: www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.113 
din 26 Octombrie 2012 

privind aprobarea participării Oraşului Buftea ca membru fondator în 
Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICI ENTĂ 

J V J 

ENERGETICA ILFOV 1(SEEI1) 

Consiliu/local al oraşului Buftea Întrunit În şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2012 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea, prin care 

propune aprobarea participării Oraşului Buftea ca membru fondator în Asociaţia de 
Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 1(SEEI1); 

• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic prin care se propune participarea Oraşului 
Buftea ca membru în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENTĂ 
ENERGETICĂ Ilfov 1 (SEEI 1) ; , , 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului ; 

• În conformitate cu : 
• Prevederile art. 11 -13 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică loca lă, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
./ Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
./ O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare; 
./ Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv- cadru şi a 
Statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de uti lităţi publice. 
În temeiul art. 11,art.13, art. 36 , alin. (2) lit. (c), lit.e, alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin . (2) lit. f), 

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările ş i 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞT E 

Art. 1. Se aprobă participarea Oraşului Buftea prin Consiliul local Buftea ca membru 
fondator în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENTĂ ENERGETICĂ 

' ' ILFOV 1 (SEEI 1). 
Art. 2. Aportul localităţii ca membru în cadrul Asociaţei de Dezvoltare lntercomunitară 

SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ Ilfov 1 (SEEI 1), va fi în valoare de 4.000 Ron care vor 
fi vărsati în contul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENTĂ 

' ' ' 
ENERGETICĂ ILFOV 1 (SEEI1) în termen de 15 zile de la înfiinţarea acesteia. 

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv în forma prevăzută în Anexa nr. 1 şi Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ Ilfov 1 (SEEI 
1 ),în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre . 



Art. 4. Reprezentantii Consiliului local al oraşului Buftea în Organele de conducere ale 
Asociaţiei de Dezvoltare 'lntercomunitară EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 1 (SEEI 1), vor fi 
desemnati la o dată ulterioară . 

' Art. 5. Structurile şi persoanele responsabile cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor care 
revin Consiliului local, în conformitate cu Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei vor fi stabilite 
prin dispoziţia Primarului oraşului Buftea. 

Art. 6. Se mandatează domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, să semneze 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENŢA 
ENERGETICĂ ILFOV 1 (SEEI 1) care fac obiectul prezentei hotărâri precum şi orice alte 
documente necesare pentru punerea în aplicare. 

Art. 7. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, instituţiilor 
interesate, serviciilor de specialitate,Consiliului judeţean Ilfov şi Instituţie i Prefectului judeţului 
Ilfov. 

Contrasem nează 

ş~ 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
PRIMAR 

În temeiul prevederilor art 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată, 
privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Oraşului Buftea ca membru fondator În Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII 
EFICIENŢA ENERGETICA ILFOV 1 (SEEI1)Jn susţinerea căruia formulez următoarea: 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENTĂ ENERGETICĂ ILFOV 
' ' 

1 (SEEI 1) este constituită prin asocierea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale 
interesate din judeţul Ilfov şi sunt autorizate în baza unor mandate speciale acordate de 
unităţile administrativ-teritoriale membre, aprobate prin hotărâre a Consiliului local şi în 
condiţiile stabilite prin Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei. 
Asociaţia acţionează sub propria responsabilitate pentru satisfacerea nevoilor colectivităţilor 
locale ca instituţie publică de cooperare intercomunitară (intercomunală), definită conform 
art.10 alin.3 din Legea 51/2006, 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 condiţiile legii 
şi în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice definite de Legea 51/2006 sunt încredinţate prin 
lege în sarcina şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea 
accelerării dezvoltării serviciilor comunitare de util ităţi publice prin administrarea ş i 
exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 

Cadrul legislativ incident, referitor la problematica asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cuprinde următoarele acte 
normative: 

./ Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată ; 

./ Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr. 13/2008; 
./ Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
./ O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completă ri 

prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare; 
./ Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice. 
Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată şi a finanţelor publice 

locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare - unităţile administrativ
teritoriale au dreptul să colaboreze şi să coopereze pentru înfiinţarea unor asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, a căror înregistrare, organizare ş i funcţionare este reglementată 
prin O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005. 

Asociaţia SEEI 1 este persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică 
recunoscut prin efectul legii, cu capacitate juridică deplină, care se bucură de autonomie 
decizională , financiară şi funcţională , are gestiune economică proprie, posedă un patrimoniu 
propriu , este subiect juridic de drept fiscal titulară a codului unic de înregistrare fiscală şi ale 



conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare şi 

întocmeşte anual, în conditiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situatii financiare. 
Asociaţia de Dezvolta~e lntercomunitară SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 1 

vizează următoarele aspect principale: 
v' dezvoltarea economice-socială a localităţilor; 
v' dezvoltarea teritorială şi amenajarea teritoriului; 
v' asigurarea furnizăriilprestării serviciilor publice; 
v' creşterea veniturilor nefiscale la nivel local; 
v' ameliorarea nivelului de trai al colectivităţilor componente; 
v' protecţia mediului. 

Asociaţiile intercomunitare de utilităţi publice sunt mandatate să exercite, în numele şi 
pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile 
prevăzute la art. 8 alin. (2), la art. 9 şi art. 32, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. 
c), d), e), f) şi g), la art. 9 alin. (1) lit. d), la art. 9 alin. (4) lit. d) şi la art. 32 alin. (4) din Legea 
nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008. 

Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) 
şi j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) şi g), la art. 9 alin. (3) şi la art. 32 alin. 
(2) şi (3) din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, este 
condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale asociaţiilor cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice îşi păstrează 
prerogativele, competenţele, drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit art. 8, art. 9 şi art. 32 
din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, inclusiv responsabilităţile operaţionale 
asupra serviciilor mandatate în sarcina asociaţiilor. 

Asociatiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilităti 
publice, defin'ite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 51/2006, modificată Şi 
completată prin O.U.G. nr. 13/2008, se constituie în scopul gestionării în comun, pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, a unuia sau a mai multor servicii de 
utilităţi publice, astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea 
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Tnfiinţarea asociaţiei are la bază acordul de asociere prealabil, liber exprimat prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

Unităţilor administrativ- teritoriale din judeţul Ilfov membre ale asociaţiei SEEI 1 
interesate de furnizarea/prestarea în comun a unor servicii de utilităţi publice, respectiv de 
realizare a unor obiective de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice aferente acestor 
servicii energetic. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, asociaţia se înscrie în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţiei 
teritorială îşi are sediul. 

Prin derogare de la prevederile O.G. nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare asociaţiile intercomunitare de utilităţi 
publice au scop patrimonial. 

Actul constitutiv, Statutul asociaţiei precum şi participarea membrilor asociaţi cu 
capital şi/sau cu bunuri, la constituirea, organizarea şi funcţionarea asociaţiei 
intercomunitare de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri prealabile adoptate de Consiliul 
local şi se semnează de primarul localităţii, în calitatea acestuia de reprezentant legal al 
localitătii fondatoare, în conditiile mandatului încredintat de consiliul local. 

' ' ' 
Anterior redactării Actului constitutiv şi Statutului este necesar a se obţine de la 

Ministerul Justiţiei dovada disponibilităţii denumirii asociaţiei. 



Prin ACTUL CONSTITUTIV şi STATUTUL ASOCIAŢIEI se stabilesc drepturile şi 
obligaţiile unităţilor membre şi anume: 

..r să mandateze asociaţia ca, în numele lor şi în interesul colectivităţilor locale pe care 
le reprezintă, să exercite competenţele şi atribuţiile proprii legate de furnizarea 
/prestarea serviciului încredinţat acesteia, respectiv de administrarea, funcţionarea şi 
exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent; 

..r să susţină activitatea asociaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor pentru 
care aceasta a fost constituită şi mandatată; 

..r să contribuie cu bunuri şi/sau cu fonduri la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei 
şi la formarea mijloacelor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii 

acesteia; 
..r să contribuie la finanţarea din bugetele locale a cheltuielilor curente (necesare 

funcţionării asociaţiei) şi a cheltuielilor de capital ale asociaţiei (necesare înfiinţării, 
reabilitării, modernizarea şi/sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciului din responsabilitatea asociaţiei, potrivit listei de investiţii; 

..r să achite, la termenele stabilite, cota de contribuţie care le revine pentru finanţarea 
cheltuielilor curente sau, după caz, de capital ale asociaţiei şi susţinerea activităţii 
acesteia . 

..r să pună la dispoziţia asociaţiei, în condiţiile legii şi potrivit angajamentelor asumate la 
constituirea acesteia, spaţii pentru sediu, terenuri sau orice alte construcţii, 
echipamente ori dotări specifice necesare desfăşurării activităţii proprii, precum şi 
sistemele de utilităţi publice aferente serviciului pentru care a fost mandatată; 

Părţile membre în asociaţie se angajează să: 
..r respecte actul constitutiv şi statutul asociaţiei; 
..r se supună hotărârilor adunării generale a asociaţiei; 
..r participe, prin reprezentanţii legal desemnaţi, la lucrările adunării generale a 

asociaţiei, respectiv ale consiliului director; 
..r respecte angajamentele asumate în relaţia cu asociaţia; 
..r nu aducă prejudicii materiale sau morale asociaţiei; 
..r participe prin reprezentanţii legali, atunci când sunt convocate, la dezbaterea şi 

adoptarea unor măsuri şi acţiuni cu caracter de urgenţă, necesare pentru atingerea 
scopurilor şi obiectivelor asociaţiei; 

Părţile membre, în conformitate cu angajamentele asumate potrivit actelor juridice 
constitutive, sunt obligate să: 

..r transfere bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei cote de contribuţie ce le revine 
pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale asociaţiei; 

..r semnaleze, în timp util, preşedintelui consiliului director al asociaţiei orice problemă 
care apare pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în legătură cu modul de 
furnizare/prestare a serviciului, respectiv modul de funcţionare şi exploatare a 
sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului/serviciilor din responsabilitatea 
asociaţiei; 

..r respecte regulamentele serviciului încredinţat asociaţiei, adoptate prin decizii ale 
consiliului director, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006; 

..r comunice consiliului director orice decizie sau hotărâre adoptate de autorităţilor lor 
deliberative cu impact asupra serviciului/serviciilor de utilităţi publice 
încredinţat/încredinţate asociaţiei sau în legătură cu infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă acestuia/acestora, adusă ca aport la constituirea asociaţiei sau realizată prin 
investiţii comune; 

Asociaţia intercomunitară de utilităţi publice va asigura furnizarea /prestarea serviciului 
încredinţat respectiv funcţionarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 
aferente acestuia/acestora numai în modalitatea de gestiune delegată, prin intermediul unor 
operatori sau operatori regionali de drept privat, cu statut de societăţi comerciale, prevăzuţi 
la art. 30 alin (4) din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008. 



Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei , potrivit art. 1 O alin . (3) din 
Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, sunt: 

./ adunarea generală ; 

./ consiliul director; 

./ comisia de cenzori. 
Pentru desfăşurarea propriilor activităţi, asociaţia are un patrimoniu iniţial corespunzător 

îndeplinirii scopului şi obiectivelor transferate în responsabilitatea lor, constituit prin 
contribuţia membrilor fondatori în cuantum de 4.000 de Ron , aprobat de Consiliul local. 
Asociaţia are următoarele drepturi: 
- dreptul de folosinţă gratuită, pentru toată durata de existenţă a asociaţiei , asupra 
patrimoniului propriu : bunuri mobile sau imobile aparţinând proprietăţii publice şi/sau private 
a unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
- dreptul de a delega gestiunea serviciului de utilităţi publice transferat în responsabilitatea şi 
administrarea lor, inclusiv dreptul de a concesiona operatorului regional patrimoniul 
încredinţat , în baza mandatului special acordat de unităţile administrativ-teritoriale as ociate. 

în consecinţă obiectivul general al asociaţiei este de a gestiona, moderniza şi 
dezvolta bunurile şi infrastructura publică ce va fi dată în administrarea acesteia, să 
realizeze proiecte de dezvoltare de interes local sau regional în domeniul eficientei 

' 
energetice ori furnizarea unor servicii publice în domeniul energetic. 

A vând În vedere : 

- în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 215/2001 , privind administraţ ia 
publica locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ş i ale art. 867 
şi următoarele din Codul civil ; 
-în temeiul art. 36, alin. (2) lit. c), lit.e, alin.(?) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. f) , art.123 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală , republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare, 
propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind participarea Oraşului 

Buftea prin Consiliul local Buftea ca membru fondator în Asociatia de Dezvoltare 
lntercomunitară SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 1 (SEEI 1). , 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Buftea ca 
membru fondator în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII 

V ' V 

EFICIENŢA ENERGETICA ILFOV 1(SEEI1) 

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENTĂ ENERGETICĂ ILFOV 
' ' 

1 (SEEI 1) este constituită prin asocierea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale 
interesate din judeţul Ilfov şi sunt autorizate în baza unor mandate speciale acordate de 
unităţile administrativ-teritoriale membre, aprobate prin hotărâre a Consiliului local şi în 
condiţiile stabilite prin Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei. 

Asociaţia acţionează sub propria responsabilitate pentru satisfacerea nevoilor 
colectivităţilor locale ca instituţie publică de cooperare intercomunitară (intercomunală), 

definită conform art.10 alin.3 din Legea 51/2006, 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 
condiţiile legii . 

Serviciile comunitare de utilităţi publice definite de Legea 51/2006 sunt încredinţate prin 
lege în sarcina şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea 
accelerării dezvoltării acestora prin administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico
edilitare aferente. 

Cadrul legislativ incident, referitor la problematica asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cuprinde următoarele acte 
normative: 

.t Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

./ Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr. 13/2008; 
./ Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
.t O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare; 
./ Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice. 
Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi a finanţelor 

publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completări le ulterioare- unităţile administrativ
teritoriale au dreptul să colaboreze şi să coopereze pentru înfiinţarea unor asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, a căror înregistrare, organizare şi funcţionare este reglementată 
prin O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005. 

Asociaţia este persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică recunoscut 
prin efectul legii, cu capacitate juridică deplină, care se bucură de autonomie decizională, 
financiară şi funcţională, are gestiune economică proprie, posedă un patrimoniu propriu, este 
subiect juridic de drept fiscal titulară a codului unic de înregistrare fiscală şi ale conturilor 

11 ;• . 



deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare şi întocmeşte 

anual, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare. 
Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

ILFOV 1 (SEEI 1) vizează în principal următoarele aspecte: 
./ dezvoltarea economica-socială a localitătilor; 
./ dezvoltarea teritorială şi amenajarea teritoriului; 
./ asigurarea furnizării/prestării serviciilor publice; 
./ creşterea veniturilor nefiscale la nivel local; 
./ ameliorarea nivelului de trai al colectivităţilor componente; 
./ protecţia mediului. 

Asociaţiile intercomunitare de utilităţi publice sunt mandatate să exercite, în numele şi 
pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile 

prevăzute la art. 8 alin. (2), la art. 9 şi art. 32, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (2) li!. 
c), d), e), f) şi g), la art. 9 alin. (1) lit. d), la art. 9 alin. (4) li!. d) şi la art. 32 alin. (4) din Legea 
nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008. 

Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) 
şi j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) şi g), la art. 9 alin. (3) şi la art. 32 alin. 
(2) şi (3) din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, este 
condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative 
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale asociaţiilor cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice îşi păstrează 

prerogativele, competenţele, drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit art. 8, art. 9 şi art. 32 
din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciului de utilităţi publice, inclusiv responsabilităţile operaţionale 
asupra serviciului mandatat în sarcina asociaţiilor. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din 
Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, se constituie în scopul 
gestionării în comun, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, a 
unuia sau a mai multor servicii de utilităţi publice, astfel cum acestea sunt definite potrivit 
prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Înfiinţarea asociaţiei are la bază acordul de asociere prealabil, liber exprimat prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale member, 
Unitaţile administrative-teritoriale din judeţul Ilfov member ale asociaţiei sunt interesate de 
furnizarea/prestarea în comun a unor servicii de utilităţi publice, respectiv de realizarea unor 
obiective de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, asociaţia se înscrie în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţiei 
teritorială îşi are sediul. 

Prin derogare de la prevederile O.G. nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare asociaţiile intercomunitare de utilităţi 
publice au scop patrimonial. 

În vederea dobândirii personalităţii juridice, unităţile administrativ-teritoriale fondatoare 
încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei în formă autentică şi formulează o cerere de 
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înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor pe care o adresează grefei 
judecătoriei în a cărei circumscripţiei teritorială asociaţia îşi are sediul. 

Cererea de înscriere şi de acordare a personalităţii juridice este însoţită de următoarele 
documente: 

./ actul constitutiv; 

./ statutul asociaţiei; 

./ angajamentul scris al unităţilor administrativ-teritoriale de a nu obstrucţiona în cazul 
retragerii din asociaţie, în nici un mod, realizarea lucrărilor de investiţii necesare 
pentru reabilitarea, modernizarea sau, după caz, dezvoltarea şi exploatarea 
sistemelor de utilităţi publice promovate şi realizate în comun în cadrul asociaţiei, în 
conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

./ hotărârile autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale prin care se 
aprobă actul constitutiv şi statutul asociaţiei; 

./ actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; 

./ dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei. 

Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi competenţele adunării generale, ale 
consiliului director, respectiv ale comisiei de cenzori se stabilesc prin actul constitutiv şi 
statutul asociaţiei şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale asociate, în baza actului constitutiv-cadru, a statutului-cadru şi a 
actelor normative în vigoare aplicabile serviciului/serviciilor încredinţat nncredinţate 
asociaţiei. 

Actul constitutiv, Statutul asociaţiei şi participarea membrilor asociaţi cu capital şi 
/sau cu bunuri, la constituirea, organizarea şi funcţionarea asociaţiei intercomunitare de 
utilităţi publice se aprobă prin hotărâri prealabile adoptate de Consiliul local şi se semnează 
de primarul localităţii, în calitatea acestuia de reprezentant legal al localităţii fondatoare, în 
conditiile mandatului încredintat de consiliul locale. 
Anterior redactării actului con~titutiv şi statutului se va obţine de la Ministerul Justiţiei dovada 
disponibilităţii denumirii asociaţiei. 

Prin ACTUL CONSTITUTIV şi STATUTUL ASOCIAŢIEI se stabilesc drepturile şi 

obligaţiile unităţilor membre şi anume: 
./ să mandateze asociaţia ca, în numele lor şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 

reprezintă, să exercite competenţele şi atribuţiile proprii legate de furnizarea 
/prestarea serviciului încredinţat acesteia, respectiv de administrarea, funcţionarea şi 
exploatarea sistemului; 

./ să susţină activitatea asociaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor pentru 
care aceasta a fost constituită şi mandatată; 

./ să contribuie cu bunuri şi/sau cu fonduri la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei 
şi la formarea mijloacelor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii 
acesteia; 

./ să contribuie la finanţarea din bugetele locale a cheltuielilor curente (necesare 
funcţionării asociaţiei) şi a cheltuielilor de capital ale asociaţiei (necesare înfiinţării, 
reabilitării, modernizarea şi/sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciului din responsabilitatea asociaţiei, potrivit listei de investiţii,în conformitate cu 
colete de contribuţie ce le revin potrivit actelor constitutive şi statutului; 



./ să achite, la termenele stabilite, cota de contribuţie care le revine pentru finanţarea 
cheltuielilor curente sau, după caz, de capital ale asociaţiei şi susţinerea activităţii 
acesteia . 

./ să pună la dispoziţia asociaţiei, în condiţiile legii şi potrivit angajamentelor asumate la 
constituirea acesteia, spaţii pentru sediu, terenuri sau orice alte construcţii, 
echipamente ori dotări specifice necesare desfăşurării activităţii proprii, precum şi 
sistemele de utilităţi publice aferente serviciului pentru care a fost mandatată; 

Părţile membre în asociaţie se angajează să: 
./ respecte actul constitutiv şi statutul asociaţiei; 
./ se supună hotărârilor adunării generale a asociaţiei; 
./ participe, prin reprezentanţii legal desemnaţi, la lucrările adunării generale a 

asociaţiei, respectiv ale consiliului director; 
./ respecte angajamentele asumat în relaţia cu asociaţia; 
./ nu aducă prejudicii materiale sau morale asociaţiei; 
./ participe prin reprezentanţii legali, atunci când sunt convocate, la dezbaterea şi 

adoptarea unor măsuri şi acţiuni cu caracter de urgenţă, necesare pentru atingerea 
scopurilor şi obiectivelor asociaţiei; 

Părţile membre, în conformitate cu angajamentele asumate potrivit actelor juridice 
constitutive, sunt obligate să: 

./ transfere bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei cote de contribuţie ce le revine 
pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale asociaţiei; 

./ semnaleze, în timp util, preşedintelui consiliului director al asociaţiei orice problemă 
care apare pe teritoriul unităţilor administrative-teritoriale în legătură cu modul de 
furnizare/prestare a serviciului, respectiv modul de funcţionare şi exploatare a 
sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului/serviciilor din responsabilitatea 
asociaţiei; 

./ respecte regulamentele serviciului încredinţat asociaţiei, adoptate prin decizii ale 
consiliului director, în conformitate cu prevederile Legii nr. 5112006; 

./ comunice consiliului director orice decizie sau hotărâre adoptate de autorităţilor lor 
deliberative cu impact asupra serviciului/serviciilor de utilităţi publice încredinţaU 
încredintate asociatiei sau în legătură cu infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
acestuia/acestora, adusă ca aport la constituirea asociaţiei sau realizată prin investiţii 
comune; 
Asociaţia intercomunitară de utilităţi publice va asigura furnizarea /prestarea serviciului 

încredinţat respectiv funcţionarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 
aferente acestuia/acestora numai în modalitatea de gestiune delegată, prin intermediul unor 
operatori sau operatori regionali de drept privat, cu statut de societăţi comerciale, 
prevăzuţi la art. 30 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 
13/2008. 

Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei, potrivit art. 1 O alin. (3) 
din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, sunt: 

./ adunarea generală; 

./ consiliul director; 

./ comisia de cenzori. 



Obligaţiile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, rezultate din 
acordurile de asociere sau din aderarea ulterioară la asociatia intercomunitară de utilităti , , 
publice, se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative şi se suportă, în condiţiile legii, 
din bugetele locale ale acestora. 

Conform prerogativelor ce le revin potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale 
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale asociate pot aproba finanţarea din bugetele locale a programelor de 
investiţii publice de interes zonal sau judeţean destinate înfiinţării, reabilitării, modernizării 

sau, după caz, dezvoltării în comun a sistemelor de utilităţi publice, derulate prin intermediul 
asociaţiei sau, după caz, al operatorului regional. 

Pentru desfăşurare a propriilor activităţi, asociaţia are un patrimoniu iniţial 

corespunzător îndeplinirii scopului şi obiectivelor transferate în responsabilitatea lor, 
constituit prin contribuţia membrilor fondatori în cuantum de 4.000 de Ron, aprobat de 
Consiliul local. 

Unităţile administrativ-teritoriale membre, având în vedere interesul lor comun şi 

obiectivele asociaţiei, deliberează şi adoptă o poziţie comună în cadrul asociaţiei asupra 
următoarelor aspecte fundamentale : 

./ desemnarea operatorului/operatorului regional; 

./ atribuirea contractului de delegare a gestiunii; 

./ elaborarea şi implementarea unei strategiei comune de dezvoltare a serviciului 
/serviciilor şi a planului director aferent; 

./ politica de tarifare. 

Asociaţia are următoarele drepturi: 
- dreptul de folosinţă gratuită, pentru toată durata de existenţă a asociaţiei, asupra 
patrimoniului propriu: bunuri mobile sau imobile aparţinând proprietăţi publice şi/sau 
private a unităţilor administrativ-teritoriale membre, încredinţate prin actele constitutive; 
- dreptul de a delega gestiunea serviciului de utilităţi publice transferat în 
responsabilitatea şi administrarea lor, inclusiv dreptul de a concesiona 
operatorului/operatorului regional patrimoniul încredinţat, în baza mandatului special 
acordat de unităţile administrativ-teritoriale asociate. 
Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din asociaţie. Oricare dintre părţile 

membre se poate retrage din asociaţie la cerere, caz în care va notifica în scris, preşedintelui 
asociaţiei şi celorlalţi membri ai acesteia, intenţia sa. 
Retragerea din asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care partea interesată renunţă 
unilateral şi la contractul de delegare a gestiunii serviciului/serviciilor încredinţat/încredinţate 
în responsabilitatea asociaţiei. 

în consecinţă obiectivul general al asociaţiei este de a gestiona, moderniza şi dezvolta 
bunurile şi infrastructurile publice ce sunt date în administrarea acesteia, să realizeze 
proiecte de dezvoltare de interes local sau regional în domeniul eficienţei energetice ori 
furnizarea unor servicii publice în domeniul energetic. 
Având în vedere : 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 867 
şi următoarele din Codul civil ; 
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-în temeiul art. 11 , art. 36, alin. (2) lit. c) , lit.e, alin. 7) lit. c) ş i art. 45 alin. (2) lit. f) , art.123 
alin . (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administraţia publica locala, republicată , cu 
modificările şi completarile ulterioare, 

propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind: 
participarea Oraşului Buftea prin Consiliul local Buftea ca membru fondator în 

Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICI ENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 
1 (SEEI 1). 
- aportul oraşului ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară 
SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ Ilfov 1 (SEEI 1), va fi în valoare de 4.000 Ron 
care vor fi vărsati în contul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara SERVICII 
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 1 (SEEI 1) în termen de 15 zile de la înfiinţarea 
acesteia. 
- aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară 
SERVICII EFICIENŢĂ ENERGETICĂ Ilfov 1 (SEEI 1) 

desemnarea reprezentanţilor oraşului Buftea în Consiliul de Administratie al 
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară EFICIENTĂ ENERGETICĂ ENERGETICA 

1 1 

ILFOV 1 (SEEI 1). 

SEF SERVICIUL JURIDIC, 

lulia, rghe 
CONSI!2.R JURIDIC, 

Flod~~~ 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVI Z 

Proiect de hotarare privind aprobarea participării Oraşului Buftea ca 
membru fondator În Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII 

V V , 

EFICIENTA ENERGETICA ILFOV 1(SEEI1). , 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formată din următorii consilieri locali: 
Rudeanu Florentina - Mirela -presedinte, Marin Doinita - secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion- membru, Gioarsă Constantin Richard- membru 
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A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ..... . J. ~ ~· !~ .'~ ..................... .. .. .... .. ....................................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEF~BILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarare privind aprobarea participării Oraşului Buftea ca 
membru fondator În Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII 
EFICIENTĂ ENERGETICĂ ILFOV 1(SEEI1). , 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE .......... . ..................................................................... .. 

' 
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COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 
PREŞEDINTE 

RUDEANU FLO~ -MIRELA 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

AV 1 Z 

Proiect de hotarare privind aprobarea participării Oraşului Buftea ca 
membru fondator În Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII 
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 1(SEEI1). 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM formata din 
urmatorii consilieri locali: Romanescu Constantin, Nastase Carne/ia, Topai Emilian, 
Tudor Gheorghe, Costea Daniel 

TNTRUNI·-r Ă ·ÎN. şEoiNi-A. sA.· o iN DATA·.·.::: .·.·.Jl.·.!.~·.A.P./C.:: : .·.·.·.::: ::.-. ·.:: ::.-.::: ::: .. 
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A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE .................... . ..... . ................. ............................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NE~ILĂ A PROIECTULUI: 

Proiect de hotarare privind aprobarea participării Oraşului Buftea ca 
membru fondator În Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII 
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ILFOV 1(SEEI1). 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE , 
OPINII /DIVERGENTE .................................................. ................................ . , 

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 
PRE E INTE, 

Romane Constantin 


