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           ROMANIA
   JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
 
 

HOTĂRÂRE
privind asocierea orasului Breaza  cu alte unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţul Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei.

 
            Având în vedere:
-                                 expunerea de motive nr1327/25.01.2008 a dlui George Maracineanu, Primarul 
orasului Breaza, prin care propune aprobarea asocierii orasului Breazacu alte unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţul Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Valea Prahovei;
-                                 raportul de specialitate nr. 1328/25.01.2008 al dnei Scripca Mihaela, consilier 
Integrare europeana;
-                                 raportul de specialitate nr. 1334/25.01.2008 al dnei Sichim Elena, sef Serviciu 
financiar-contabil; 
-                                 avizul nr. 1335/25.01.2008 al secretarului orasului Breaza ,
Luand act de prevederile art.4 – 14 din OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
modificată şi completată prin Legea nr.246/2005,
In conformitate cu prevederile art. 11,  art.12 şi art.13 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,
În temeiul prev art. 36 alin. (7) lit. “c” raportat la alin. (2) lit. “e” si art.45, alin.(2), lit. “f” 
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată,
 
Consiliul Local al orasului Breaza adoptă prezenta hotărâre.
 
Art.1 Aprobă asocierea orasului Breaza  cu unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în 
ANEXELE 1 şi 2 la prezenta hotărâre, pentru constituirea unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, în vederea 
promovării unor interese comune.
Art.2  Aprobă participarea orasului Breaza cu suma de 500 lei (RON), reprezentând aport 
la patrimoniul iniţial al asociaţiei menţionate la art.1.
Art.3 Se aprobă Actul constitutiv – cadru şi Statutul – cadru ale asociaţiei menţionate la 
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art.1.
Art.4 Se mandatează primarul oraşului Breaza pentru semnarea Actului constitutiv al 
asociaţiei, cu respectarea condiţiilor precizate în anexa nr.1 – Actul constitutiv al 
asociaţiei.
Art.5 Se mandatează primarul oraşului Breaza  pentru semnarea Statutului asociaţiei, cu 
respectarea condiţiilor precizate în anexa nr.2– Statutul asociaţiei.
Art.6.(1)Se desemneaza ca membrii in AGA: primarul orasului Breaza, consilier 
integrare europeana si presedintele comisiei de buget-finante din cadrul Consiliului Local 
Breaza.
(2) Se desemneaza ca membru in Consiliul de administratie al asociatiei administratorul 
public al orasului Breaza.
Art.7. Se propune ca sediul asociatiei sa fie in Breza- Primaria oras Breaza, str. 
Republicii, nr.82B.
Art.8 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează
            Consilier,                                                                                        Secretar,
 
         Ion Enache                                                                                             Elena 
Moldoveanu
 
Breaza, 31 ianuarie 2008
Nr.4
                                                                                                         Anexa 1   
                                                                 La Hotărârea Consiliului Local Breaza
                                                                                    Nr.4din 31.01.2008   

 Presedinte de sedinta,
                                                                                                                               Consilier

                                                                                                                              Ion Enache  
 

ACT CONSTITUTIV                                                                                                  
 

al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei”
 
Art.1  Subsemnaţii(Subscrisele):
1. Municipiul CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, Bd-ul Culturii nr. 18, având cod fiscal 
2843272 , cont  deschis la Trezoreria Câmpina, nr. RO45TREZ52224510220XXXXX, 
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reprezentat prin primar, dl. Tiseanu Laurenţiu Horia, cu domiciliul în Câmpina, Str. Nicolae 
Bălcescu, Nr._________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, împreună cu: 
2. Comuna  ADUNAŢI, cu sediul în Adunaţi, str.___________, nr.87, avănd cod 
fiscal________, cont deschis la Trezoreria __________ nr,________________________,  
reprezentat prin primar, dl. Negotei Constantin, cu domiciliul în _________________________, 
posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. _______________, 
3. Oraşul AZUGA cu sediul în Azuga, Str.Victoriei, Nr.61, având cod 
fiscal                                          , cont deschis la Trezoreria Azuga nr. 
_______________________, reprezentat prin primar,      dl. Purcaru Gheorghe Adrian, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
       4. Oraşul  BĂICOI, cu sediul în Băicoi, str.Unirii, nr.21, avănd cod fiscal________, cont 
deschis la Trezoreria __________ nr,________________________,  reprezentat prin primar,     
dl. Spiridon Nicolae, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ 
nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
_______________, 
5. Comuna BĂNEŞTI, cu sediul în Băneşti, str.Din-Jos, nr.302, avănd cod fiscal_________, 
cont deschis la Trezoreria ____________ nr.__________________________,  reprezentat prin 
primar, dl. Ion Costache Petre, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. 
seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
_______________, 
6. Oraşul BREAZA, cu sediul în Breaza, str.Republicii, nr.78, având cod fiscal__________, 
cont deschis la Trezoreria __________ nr._______________________, reprezentat prin primar, 
dl.Mărăcinenu Gheorghe, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria 
____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
_______________, 
   7. Comuna BREBU, cu sediul în Brebu, str._____________nr._______, având cod 
fiscal___________, cont deschis la Trezoreria _________ nr. ___________________________, 
reprezentat prin primar, dl.Ionescu Luca Cătălin, cu domiciliul în _________________________, 
posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. _______________, 
            8. Oraşul BUŞTENI, cu sediul în Buşteni, Bd-ul Libertăţii,  nr.91, având cod 
fiscal_________, cont deschis la Trezoreria __________nr._______________________,  
reprezentat prin primar, dl.Savin Emanoil, cu domiciliul în _________________________, 
posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. _______________, 
            9. Comuna COCORĂŞTII - MISLII, cu sediul în Cocorăştii - Mislii, str. 
____________nr._______, având cod fiscal __________, cont deschis la Trezoreria__________ 
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nr._____________________, reprezentat prin primar, dl. Alexandru Daniel, cu domiciliul în 
_________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
            10. Oraşul  COMARNIC, cu sediul în Comarnic, str. Republicii, nr.104, având cod 
fiscal_________, cont deschis la Trezoreria___________ nr.________________________,  
reprezentat prin primar, dl.Botoacă Vasile Dorian, cu domiciliul în 
_________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
            11. Comuna  CORNU, cu sediul în Cornu, Bd-ul Eroilor, nr.750, având cod 
fiscal_____________, cont deschis la  Trezoreria _________ nr._____________________, 
reprezentat prin primar, dl. Nanu Cornel, cu domiciliul în _________________________, 
posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. _______________,
          12. Comuna FLOREŞTI, cu sediul în Floreşti, str.______________, nr.____, având cod 
fiscal_______, cont deschis la Trezoreria__________ nr._________________________, 
reprezentat prin primar, dl. David Eugen Eduard, cu domiciliul în 
_________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
          13. Comuna  MĂGURENI, cu sediul în Măgureni, str.____________, nr.___, având cod 
fiscal___________, cont deschis la Trezoreria ____________ nr._____________________, 
reprezentat prin primar, dl. Dobre Marianu, cu domiciliul în _________________________, 
posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. _______________, 
14. Comuna  POIANA CÂMPINA, cu sediul în Poiana Câmpina, str. _______________, nr.
______, având cod fiscal _____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar,   dl.  Duţă Aurel, cu domiciliul 
în Poiana Câmpina, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
          15. Comuna PROVIŢA DE JOS, cu sediul în Proviţa De Jos, str. ___________ nr. 
_______,având cod fiscal ________,cont deschis la Trezoreria ___________ nr.
_________________________,
reprezentat prin primar, dl. Dumitrescu Mihail, cu domiciliul în _________________________, 
posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. _______________, 
          16. Comuna  PROVIŢA DE SUS, cu sediul în Proviţa De Sus, str. _______________, nr.
______, având cod fiscal _____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar, d-na.Cosmoiu Elena, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
17. Comuna  SCORŢENI, cu sediul în Scorţeni, str. _______________, nr.______, având cod 
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fiscal _____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar, dl.Bazga Gheorghe, cu 
domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
 
18. Comuna  SECĂRIA, cu sediul în Secăria, str. _______________, nr.______, având cod 
fiscal _____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar, dl. Popa Iulian, cu domiciliul în 
_____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
19. Oraşul SINAIA, cu sediul în Sinaia, str. Carol  I, nr.47, având cod fiscal _____________,
cont deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat 
prin primar, dl. Oprea Vlad Gheorghe, cu domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria 
____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
_______________, 
20. Comuna ŞOTRILE, cu sediul în Şotrile, str. __________, nr.____, având cod fiscal 
_____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar, dl.Mănescu Vasile, cu 
domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
21. Comuna  TALEA, cu sediul în Talea, str. __________, nr.____, având cod fiscal 
_____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar, dl.Toader Mihail, cu domiciliul 
în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
22. Comuna  TELEGA, cu sediul în Telega, str. __________, nr.____, având cod fiscal 
_____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar, dl. Buga Ion, cu domiciliul în 
Telega, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
23. Comuna VALEA DOFTANEI, cu sediul în Valea Doftanei, str. __________, nr.____, 
având cod fiscal _____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.
________________________________, reprezentat prin primar, dl.Mosor Gheorghe, cu 
domiciliul în Valea Doftanei, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
ne exprimăm voinţa de a ne asocia în vederea constituirii ca subiect de drept a asociaţiei ce va 
avea denumirea de „ ASOCIAŢIA  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA 
PRAHOVEI”. Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul 
Justiţiei.
Art.2  ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA PRAHOVEI este 
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persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, apolitică, 
nonsindicală şi nonsectantă, constituită pe baza dreptului la liberă asociere în conformitate cu 
art.37 din Constituţia României, în temeiul prevederilor art.11, alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Art.3 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA PRAHOVEI, 
denumită în continuare Asociaţie, se înfiinţează în scopul realizării unor proiecte de dezvoltare de 
interes zonal şi regional, de interes comun pentru localităţile asociate, în domeniile serviciilor 
sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism, cu finanţare internă şi externă, precum şi al 
furnizării în comun a unor servicii publice locale.
Art.4  Sediul asociaţiei se află în judeţul Prahova, localitatea _______________, Str.
__________________, Nr._________
Art.5 Asociaţia este constituită pe durată nelimitată de timp.
Art.6 (1) Patrimoniul Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 
…………….. lei, patrimoniul  fiind constituit integral prin aporturi în numerar ale  membrilor 
fondatori astfel :
            1. Municipiul CÂMPINA                                                     500 lei
            2. Comuna  ADUNAŢI                                                                 500 lei
            3. Oraşul AZUGA                                                                                   500 lei
            4. Oraşul  BĂICOI                                                                                  500 lei
            5. Comuna BĂNEŞTI                                                                   500 lei
            6. Oraşul BREAZA                                                                                500 lei
            7. Comuna BREBU                                                                                  500 lei
            8. Oraşul BUŞTENI                                                                               500 lei
9. Comuna COCORĂŞTII – MISLII                                         500 lei
10. Oraşul  COMARNIC                                                             500 lei
11. Comuna  CORNU                                                                      500 lei
12. Comuna FLOREŞTI                                                                 500 lei
13. Comuna  MĂGURENI                                                              500 lei
14. Comuna  POIANA CÂMPINA                                                     500 lei
15. Comuna PROVIŢA DE JOS                                                          500 lei
16. Comuna  PROVIŢA DE SUS                                                          500 lei
17. Comuna  SCORŢENI                                                               500 lei
19. Oraşul SINAIA                                                                                  500 lei
20. Comuna ŞOTRILE                                                                   500 lei
21. Comuna  TALEA                                                                       500 lei
22. Comuna  TELEGA                                                                    500 lei
23. Comuna VALEA DOFTANEI                                                    500 lei 
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 (2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, 
pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei.
(3) Patrimoniul iniţial a fost vărsat la data de .............................., în contul Asociaţiei 
nr......................., deschis la Banca ....................., Sucursala .............................., conform 
extrasului de cont nr. ..........................., în numele Asociaţiei.
Art.7 Asociaţia se organizează şi funcţionează în conformitate cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii şi cu celelalte reglementări interne sau internaţionale aplicabile, precum şi în 
conformitate cu prevederile Statutului propriu, alăturat la prezentul Act constitutiv.
            Art. 8 Asociaţia are următoarele organe de conducere, de administrare şi control:
Adunarea generală, Consiliului de administraţie şi Comisia de cenzori ( Cenzorul ).

1.  Adunarea Generală este organul de conducere şi este formată din câte trei reprezentanţi 
ai fiecărui membru asociat. 

2.  Conducerea operativă a asociaţiei se efectuează de un Consiliul de administraţie  care va 
fi compus din câte un reprezentant al fiecărui membru asociat, astfel:

D-nul( D-na)______________________________, în calitate de preşedinte; 
D-nul( D-na)___________________________, în calitate de vicepreşedinte;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de vicepreşedinte;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
              D-nul( D-na)___________________________,  în  calitatea de secretar.

Consiliul de administraţie poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei în limita a 
cel mult o  pătrime din componenţa sa.
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      3.Controlul activităţii economico-financiare va fi efectuat de către Comisia de cenzori 
( cenzorul) numită de Consiliul de administraţie, pe o perioadă de 4 ani, în persoana  Societăţii  
SC___________________, reprezentată de d-na/d-nul________________ expert- contabil 
autorizat.
Art. 9 Noi, membrii fondatori, împuternicim ca, în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare 
procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei  în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, pe  dl/d-na…………………… 
Prezentul Act constitutiv face parte integrantă din Statutul Asociaţiei şi a fost redactat în 23 
exemplare, autentificat de Biroul Notarilor Publici ___________________________________.

Semnatari :
Membrii fondatori:

1. Municipiul CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, Bd-ul Culturii nr. 18, reprezentat prin primarul 
Municipiul CÂMPINA,  dl.Tiseanu Laurenţiu Horia;
2. Comuna ADUNAŢI, cu sediul în Adunaţi, nr.87, reprezentat prin primarul comunei 
ADUNAŢI, dl. Negotei Constantin;
3. Oraşul AZUGA, cu sediul în Azuga, Str.Victoriei, Nr.61, reprezentat prin primarul oraşului 
AZUGA, dl. Purcaru Gheorghe Adrian ;
4. Oraşul BĂICOI, cu sediul în Băicoi, str.Unirii, nr.21, reprezentat prin primarul oraşului 
BĂICOI, dl. Spiridon Nicolae;
5. Comuna BĂNEŞTI, cu sediul în Băneşti, str.Din-Jos, nr.302, reprezentat prin primarul 
comunei BĂNEŞTI, dl. Ion Costache Petre;
6. Oraşul BREAZA, cu sediul în Breaza, str.Republicii, nr.78, reprezentat prin primarul oraşului 
BREAZA, dl. Mărăcinenu Gheorghe;
7. Comuna BREBU, cu sediul în Brebu, reprezentat prin primarul comunei BREBU, dl. Ionescu 
Luca Cătălin;
8. Oraşul BUŞTENI,  cu sediul în Buşteni, Bd-ul Libertăţii,  nr.91,  reprezentat prin primarul 
oraşului BUŞTENI, dl. Savin Emanoil;
9. Comuna COCORĂŞTII – MISLII,  cu sediul în Cocorăştii - Mislii, reprezentat prin primarul 
comunei COCORĂŞTII – MISLII, dl. Alexandru Daniel;
10. Oraşul COMARNIC, cu sediul în Comarnic, str. Republicii, nr.104, reprezentat prin primarul 
oraşului COMARNIC, dl. Botoacă Vasile Dorian;
11. Comuna CORNU,  cu sediul în Cornu, Bd-ul Eroilor, nr.750, reprezentat prin primarul 
comunei CORNU, dl. Nanu Cornel;
12. Comuna FLOREŞTI , cu sediul în Floreşti, reprezentat prin primarul comunei Floreşti, dl. 
David Eugen Eduard;
13. Comuna MĂGURENI,  cu sediul în Măgureni, reprezentat prin primarul comunei Măgureni, 
dl. Dobre Marianu;
14. Comuna POIANA CÂMPINA, cu sediul în Poiana Câmpina, reprezentat prin primarul 
comunei POIANA CÂMPINA, dl. Duţă Aurel;
15. Comuna PROVIŢA DE JOS,  cu sediul în Proviţa De Jos, reprezentat prin primarul comunei 
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PROVIŢA DE JOS, dl. Dumitrescu Mihail;
16. Comuna PROVIŢA DE SUS,  cu sediul în Proviţa De Sus,  reprezentat prin primarul comunei 
PROVIŢA DE SUS, d-na. Cosmoiu Elena;
17. Comuna SCORŢENI , cu sediul în Scorţeni, reprezentat prin primarul comunei SCORŢENI , 
dl. Bazga Gheorghe;
18. Comuna SECĂRIA,  cu sediul în Secăria, reprezentat prin primarul comunei SECĂRIA, dl. 
Popa Iulian;
19. Oraşul SINAIA,  cu sediul în Sinaia, str. Carol  I, nr.47, reprezentat prin primarul oraşului 
SINAIA, dl. Oprea Vlad Gheorghe;
20. Comuna ŞOTRILE, cu sediul în Şotrile, reprezentat prin primarul comunei ŞOTRILE, dl. 
Mănescu Vasile;
21. Comuna TALEA , cu sediul în Talea, reprezentat prin primarul comunei TALEA , dl. Toader 
Mihail;
22. Comuna TELEGA,  cu sediul în Telega, reprezentat prin primarul comunei TELEGA,  dl. 
Buga Ion;
23. Comuna VALEA DOFTANEI,  cu sediul în Valea Doftanei, reprezentat prin primarul 
comunei VALEA DOFTANEI, dl. Mosor Gheorghe.
 

                                                 Anexa 2
                                                                 La Hotărârea Consiliului Local Breaza
                                                                                    Nr.4din 31.01.2008   

 Presedinte de sedinta,
                                                                                                                               Consilier

                                                                                                                                                                    Ion Enache 
STATUTUL

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei”
 

Capitolul I – Dispoziţii generale
 

Art.1  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei, numită în continuare Asociaţie, se organizează 
şi funcţionează potrivit prevederilor Actului constitutiv şi prezentului Statut, cu respectarea art.11 – 13 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001, republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr.26 / 2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art.2  Asociaţia se înfiinţează în baza dreptului la liberă asociere, ca persoană juridică română de drept privat 
şi utilitate publică, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală şi nonsectantă.
 

Capitolul II – Membrii asociaţi
 

Art.3 Asociaţia se înfiinţează pe baza liberului consimţământ al următorilor membrii asociaţi fondatori:
1. Municipiul CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, Bd-ul Culturii nr. 18, având cod fiscal 2843272 , cont  deschis la 
Trezoreria Câmpina, nr. RO45TREZ52224510220XXXXX, reprezentat prin primar, dl. Tiseanu Laurenţiu Horia, cu 
domiciliul în Câmpina, Str. Nicolae Bălcescu, Nr._________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
2. Comuna  ADUNAŢI, cu sediul în Adunaţi, str.___________, nr.87, avănd cod fiscal________, cont deschis la 
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Trezoreria __________ nr,________________________,  reprezentat prin primar, dl. Negotei Constantin, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
3. Oraşul AZUGA cu sediul în Azuga, Str.Victoriei, Nr.61, având cod fiscal                                          , cont deschis 
la Trezoreria Azuga nr. _______________________, reprezentat prin primar,      dl. Purcaru Gheorghe Adrian, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
          4. Oraşul  BĂICOI, cu sediul în Băicoi, str.Unirii, nr.21, avănd cod fiscal________, cont deschis la Trezoreria 
__________ nr,________________________,  reprezentat prin primar,     dl. Spiridon Nicolae, cu domiciliul în 
_________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
5. Comuna BĂNEŞTI, cu sediul în Băneşti, str.Din-Jos, nr.302, avănd cod fiscal_________, cont deschis la 
Trezoreria ____________ nr.__________________________,  reprezentat prin primar, dl. Ion Costache Petre, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
6. Oraşul BREAZA, cu sediul în Breaza, str.Republicii, nr.78, având cod fiscal__________, cont deschis la 
Trezoreria __________ nr._______________________, reprezentat prin primar, dl.Mărăcinenu Gheorghe, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
   7. Comuna BREBU, cu sediul în Brebu, str._____________nr._______, având cod fiscal___________, cont 
deschis la Trezoreria _________ nr. ___________________________, reprezentat prin primar, dl.Ionescu Luca 
Cătălin, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
                8. Oraşul BUŞTENI, cu sediul în Buşteni, Bd-ul Libertăţii,  nr.91, având cod fiscal_________, cont 
deschis la Trezoreria __________nr._______________________,  reprezentat prin primar, dl.Savin Emanoil, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
                9. Comuna COCORĂŞTII - MISLII, cu sediul în Cocorăştii - Mislii, str. ____________nr._______, 
având cod fiscal __________, cont deschis la Trezoreria__________ nr._____________________, reprezentat prin 
primar, dl. Alexandru Daniel, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.
________, având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
                10. Oraşul  COMARNIC, cu sediul în Comarnic, str. Republicii, nr.104, având cod fiscal_________, cont 
deschis la Trezoreria___________ nr.________________________,  reprezentat prin primar, dl.Botoacă Vasile 
Dorian, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
                11. Comuna  CORNU, cu sediul în Cornu, Bd-ul Eroilor, nr.750, având cod fiscal_____________, cont 
deschis la  Trezoreria _________ nr._____________________, reprezentat prin primar, dl. Nanu Cornel, cu 
domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________,
          12. Comuna FLOREŞTI, cu sediul în Floreşti, str.______________, nr.____, având cod fiscal_______, cont 
deschis la Trezoreria__________ nr._________________________, reprezentat prin primar, dl. David Eugen 
Eduard, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
          13. Comuna  MĂGURENI, cu sediul în Măgureni, str.____________, nr.___, având cod fiscal___________, 
cont deschis la Trezoreria ____________ nr._____________________, reprezentat prin primar, dl. Dobre Marianu, 
cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
14. Comuna  POIANA CÂMPINA, cu sediul în Poiana Câmpina, str. _______________, nr.______, având cod 
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fiscal _____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, 
reprezentat prin primar,   dl.  Duţă Aurel, cu domiciliul în Poiana Câmpina, posesor al C.I. seria ____ nr.________, 
având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
          15. Comuna PROVIŢA DE JOS, cu sediul în Proviţa De Jos, str. ___________ nr. _______,având cod fiscal 
________,cont deschis la Trezoreria ___________ nr._________________________,
reprezentat prin primar, dl. Dumitrescu Mihail, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria 
____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
          16. Comuna  PROVIŢA DE SUS, cu sediul în Proviţa De Sus, str. _______________, nr.______, având cod 
fiscal _____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, 
reprezentat prin primar, d-na.Cosmoiu Elena, cu domiciliul în _________________________, posesor al C.I. seria 
____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
17. Comuna  SCORŢENI, cu sediul în Scorţeni, str. _______________, nr.______, având cod fiscal 
_____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat 
prin primar, dl.Bazga Gheorghe, cu domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având 
CNP ___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
18. Comuna  SECĂRIA, cu sediul în Secăria, str. _______________, nr.______, având cod fiscal _____________,
cont deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat prin primar, dl. 
Popa Iulian, cu domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
19. Oraşul SINAIA, cu sediul în Sinaia, str. Carol  I, nr.47, având cod fiscal _____________,cont deschis la 
Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat prin primar, dl. Oprea Vlad 
Gheorghe, cu domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
20. Comuna ŞOTRILE, cu sediul în Şotrile, str. __________, nr.____, având cod fiscal _____________,cont 
deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat prin primar, dl.Mănescu 
Vasile, cu domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
21. Comuna  TALEA, cu sediul în Talea, str. __________, nr.____, având cod fiscal _____________,cont deschis 
la Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat prin primar, dl.Toader Mihail, cu 
domiciliul în _____________, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
22. Comuna  TELEGA, cu sediul în Telega, str. __________, nr.____, având cod fiscal _____________,cont 
deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat prin primar, dl. Buga Ion, 
cu domiciliul în Telega, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP ___________________, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. _______________, 
23. Comuna VALEA DOFTANEI, cu sediul în Valea Doftanei, str. __________, nr.____, având cod fiscal 
_____________,cont deschis la Trezoreria____________ nr.________________________________, reprezentat 
prin primar, dl.Mosor Gheorghe, cu domiciliul în Valea Doftanei, posesor al C.I. seria ____ nr.________, având CNP 
___________________, prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______________, 
 

 
Capitolul III – Denumirea Asociaţiei

 
Art.4   (1)  Denumirea Asociaţiei este „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei”
                (2) Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justiţiei nr. …….. / 2008
                (3)  Denumirea completă se va regăsi în toate actele Asociaţiei şi pe ştampila acesteia.
 

Capitolul IV – Sediul Asociaţiei 
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Art.5 (1) Sediul Asociaţiei se află în judeţul Prahova, localitatea _______________, Str.__________________, Nr.
_________

(2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional si internaţional, putând deschide succursale şi înfiinţa filiale, 
în ţară şi străinătate, în vederea realizării scopului său.
(3) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în condiţiile legii prin hotărârea Adunării generale. 

 
Capitolul V – Durata de funcţionare a  Asociaţiei 

Art.6 Asociaţia funcţionează  pe durată nedeterminată, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică.
 

Capitolul VI – Scopul şi obiectivele Asociaţiei
 

Art.7  (1)  Asociaţia are ca scop realizarea unor proiecte de dezvoltare de interes zonal şi regional, de interes comun 
pentru localităţile asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism, cu finanţare 
internă şi externă, precum şi furnizarea în comun a unor servicii publice locale.
 (2) Schimbarea scopului Asociaţiei se face numai de către fondatori, dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în 
parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
 
 Art.8  (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele :

1.        Sprijinirea cooperării între consiliile locale membre.
2.        Dezvoltarea infrastructurii zonale;
3.        Reprezentarea intereselor zonei în relaţiile cu alte organizaţii;
4.        Elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei Valea Prahovei.
5.        Culegerea propunerilor de proiecte din domeniile de interes comun, sistematizarea lor în concepţia 
dezvoltării zonale  şi stabilirea posibilităţilor de finanţare a acestora.
6.        Întocmirea de studii, realizarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare de interes zonal pentru:

-          îmbunătăţirea şi reabilitarea infrastructurii locale şi regionale de transport, mediu, utilităţi 
publice, socială, educaţională, etc;
-          îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a 
echipamentelor pentru intervenţii şi prevenirea dezastrelor;
-          sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri zonal;
-          dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
-          creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane şi a serviciilor sociale.

7.        Creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a altor fonduri 
destinate dezvoltării durabile regionale.
8.        Furnizarea în comun a unor servicii publice ( intervenţie în situaţii de urgenţă, salubritate, 
gestionare deşeuri, apă, canalizare, iluminat public, etc.)
9.        Participarea activă şi eficientă la procesul de modernizare şi descentralizare a administraţiei 
publice din România;

10.Consolidarea parteneriatului cu administraţia publică centrală;
 
(2) Asociaţia va desfăşura orice activităţi permise de lege, necesare atingerii obiectivelor propuse.
                (3) În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor specifice, Asociaţia 
colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi 
cu persoane fizice, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu.
                (4) Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale, având ca obiect activităţi economice adiacente şi în 
strânsă legătură cu scopul Asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare.
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Capitolul VII – Patrimoniul iniţial al Asociaţiei
 
Art.9 (1) Patrimoniul Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de …………….. lei, 
patrimoniul  fiind constituit integral prin aporturi în numerar ale  membrilor fondatori astfel :
                1. Municipiul CÂMPINA                                                                            500 lei
                2. Comuna  ADUNAŢI                                                                                             500 lei
                3. Oraşul AZUGA                                                                                    500 lei
                4. Oraşul  BĂICOI                                                                                  500 lei
                5. Comuna BĂNEŞTI                                                                                              500 lei
                6. Oraşul BREAZA                                                                                 500 lei
                7. Comuna BREBU                                                                                  500 lei
                8. Oraşul BUŞTENI                                                                                                500 lei
9. Comuna COCORĂŞTII – MISLII                                                   500 lei
10. Oraşul  COMARNIC                                                                                         500 lei
11. Comuna  CORNU                                                                                                500 lei
12. Comuna FLOREŞTI                                                                                            500 lei
13. Comuna  MĂGURENI                                                                          500 lei
14. Comuna  POIANA CÂMPINA                                                            500 lei
15. Comuna PROVIŢA DE JOS                                                                        500 lei
16. Comuna  PROVIŢA DE SUS                                                                        500 lei
17. Comuna  SCORŢENI                                                                          500 lei
19. Oraşul SINAIA                                                                                    500 lei
20. Comuna ŞOTRILE                                                                                              500 lei
21. Comuna  TALEA                                                                                 500 lei
22. Comuna  TELEGA                                                                                                500 lei
23. Comuna VALEA DOFTANEI                                                           500 lei   
 (2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele 
Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei.
(3) Patrimoniul iniţial a fost vărsat la data de .............................., în contul Asociaţiei nr......................., deschis la 
Banca ....................., Sucursala .............................., conform extrasului de cont nr. ..........................., în numele 
Asociaţiei.
(4)  Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se completează cu dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor 
disponibile, în condiţiile legale, dividendele societăţilor comerciale, înfiinţate de fundaţie, donaţii, sponsorizări sau 
legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse.
 

Capitolul VIII – Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei
 

Art.10 (1) Veniturile  Asociaţiei  provin din:  
a) taxa de înscriere ;
b) cotizaţia anuală ;
c) contribuţiile membrilor asociaţi ;       
d) dobânzi şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in condiţiile legale;
e) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
f) venituri realizate din activităţi economice directe;
g) donaţii, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, potrivit legii;
h) contribuţii în bani (lei şi/sau valută), bunuri mobile şi /sau imobile, sau din orice alte mijloace prevăzute de lege, 
primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate; 
i) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
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j) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie ;
k) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă organizate de Asociaţie ;
k) alte venituri ce nu contravin legislaţiei în vigoare sau prevederilor prezentului statut.
(2) Asociaţia are dreptul să refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii 
inacceptabile sau care contrazic scopul şi obiectivele fundaţiei.
(3) Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de art.7 din prezentul statut.
(4) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor 
folosi pentru realizarea scopului ei.       
(5) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si au strânsă 
legătură cu scopul ei principal.
 
Art.11 (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
a) salarii şi adaosuri la salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de rechizite şi imprimate de birou, echipamente sportive, bază materială;
d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
e) cazare, masă, transport;
f) apă, canal, salubritate;
g) energie electrică, termică şi gaze naturale;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele 
însărcinate de Consiliul de administraţie. 
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcţii si ale 
bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul de administraţie poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea, din disponibilităţile 
existente.
Art.12 Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an, 
cu excepţia primului an în care exerciţiul economico - financiar începe la data constituirii Asociaţiei conform legii şi 
se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.
 

Capitolul IX– Componenţa Asociaţiei
 

Art.13  (1) Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin retragere, prin excludere sau în urma lichidării 
Asociaţiei.
                (2) Retragerea sau excluderea nu absolvă pe asociat de îndeplinirea obligaţiilor avute anterior retragerii sau 
excluderii.
                Art.14 Asociaţia este compusă din membrii fondatori şi membrii activi.
Art.15 (1)  Membrii fondatori sunt considerate unităţile administrativ-teritoriale care se înscriu în Asociaţie înainte 
ca aceasta să fie înregistrată în Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei unde Asociaţia 
îşi are sediul.
(2) Membrii fondatori semnează, în nume propriu, Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei.
Art.16 (1) Poate deveni membru activ al Asociaţiei orice unitate administrativ-teritorială din judeţul Prahova, care şi-
a manifestat în scris opţiunea, sub semnătură, de înscriere, ce va fi supusă votului Adunării Generale a Asociaţiei. 
Cererile vor fi însoţite de o recomandare a unuia dintre membrii Asociaţiei.
2) Noii membrii ai Asociaţiei îşi vor asuma Statutul Asociaţiei şi regulamentele interne ale acesteia.
Art.17 Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte din momentul depunerii şi înregistrării adeziunii, însoţită de 
dovada plăţii taxei de înscriere, stabilită de Consiliul de administraţie.
Art.18 (1) Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin retragere, prin excludere sau în urma lichidării Asociaţiei.
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                (2) Retragerea sau excluderea nu absolvă pe asociat de îndeplinirea obligaţiilor avute anterior retragerii sau 
excluderii.
                (3) Orice membru al Asociaţiei se poate retrage oricând, pe baza hotărârii consiliului local, cu condiţia să 
comunice decizia sa în scris Consiliul de administraţie, fără a solicita să i se returneze contribuţiile sau alte pretenţii 
materiale sau băneşti.
                (4) Prin hotărârea Adunării generale oricare asociat poate fi exclus  în următoarele situaţii:
a) nu îşi plăteşte contribuţia necesară în vederea întocmirii şi promovării proiectelor comune, după punerea în 
întârziere a acestuia şi trecerea unei perioade de 10 zile lucrătoare de la punerea în întârziere ;
b) nu participă la trei Adunări generale consecutive ale Asociaţiei ;
c) prin comportament sau atitudine aduce atingere morală Asociaţiei;
d) nu respectă obligaţiile şi responsabilităţile asumate prin aderarea la Asociaţie ;
e) nu respectă hotărârile luate de Asociaţie cu privire la îndeplinirea obiectivelor asumate prin Statut şi Actul 
constitutiv ;
f) aduce prejudicii materiale şi financiare Asociaţiei;
g) angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept;
h) se dovedeşte că are interese contrare Asociaţiei şi nu-şi declară contrarietatea de interese.
(5) Excluderea asociaţilor se face prin hotărârea Adunării generale, cu votul a  două treimi din numărul membrilor, la 
prima convocare, iar dacă la aceasta nu se întruneşte cvorumul necesar, excluderea se face prin hotărârea majorităţii 
asociaţilor prezenţi.
                

Capitolul X– Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
 
Art.19 (1) În virtutea dreptului constituţional şi al prezentului statut, asociaţii au următoarele drepturi:
                - să participe la şedinţele Adunării generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care 
interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;

- să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale Asociaţiei;
- să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Consiliul de administraţie;
- să folosească şi să participe la acţiunile organizate de Asociaţie şi să propună organizarea diverselor 
manifestări ;
- să consulte situaţiile financiare şi procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi control ale 
Asociaţiei ;
- să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente în cazul în care o decizie a Asociaţiei este contrară 
Statutului, legilor şi reglementărilor în vigoare sau este de natură să producă daune considerabile utilizatorilor 
şi să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia ;
- să formuleze cereri, propuneri şi sesizări ;
- să solicite, motivat, includerea pe ordinea de zi şi a altor probleme decât a celor anunţate ;
- să aibă acces la datele şi informaţiile deţinute de Asociaţie.

(2)     Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
- să răspundă solicitărilor Asociaţiei şi să participe la orice acţiuni întreprinse de Asociaţie;
- să participe activ la lucrările Adunării generale,  ale Consiliul de administraţie şi să sprijine moral şi material 
desfăşurarea activităţilor ;
- să-şi achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
-să transfere bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei cotele de contribuţie ce le revin pentru finanţarea 
cheltuielilor curente şi de capital ale Asociaţiei, precum şi cele necesare cofinanţării proiectelor de interes comun ;
- să semnaleze în timp util Consiliul de administraţie al Asociaţiei orice dispoziţie sau hotărâre, adoptate la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu impact asupra Asociaţiei ;
- să nu întreprindă măsuri sau acţiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau materiale celorlalţi membrii ai 
Asociaţiei ;
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- să răspundă patrimonial faţă de asociaţi şi finanţatori pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate în realizarea 
proiectelor ;
- să susţină activitatea Asociaţiei şi interesele ei;
- să respecte, fără rezerve, Statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării generale ;
- să acorde tot sprijinul în realizarea obiectivelor Asociaţiei.
 

Capitolul XI– Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei
 
Art.20 Asociaţia are următoarele organe de conducere, de administrare şi control:
Adunarea generală, Consiliul de administraţie şi Comisia de cenzori ( Cenzorul ).
Art.21 (1) Adunarea generală este organul de conducere şi este formată din câte trei reprezentanţi ai fiecărui membru 
asociat. 
    (2) Adunarea generală a Asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele 
atribuţii:
a) Aprobă strategia, obiectivele generale şi programele Asociaţiei;
b) Aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Asociaţiei;
c) Aprobă structura organizatorică a Asociaţiei, posturile şi sarcinile membrilor organelor de administrare şi control;
d) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare şi raportul comisiei de cenzori (cenzorului);
e) Alege şi revocă membrii Consiliul de administraţie;
f) Aprobă înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei;
g) Aprobă modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
h)  Stabileşte taxa de înscriere în Asociaţie;
i)  Decide schimbarea sediului Asociaţiei;
j) Dizolvă şi lichidează Asociaţia ;
k) Stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare, dacă în Statut nu se prevede altfel;
l) Stabileşte modalitatea de prestare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Asociaţiei, pe seama şi în numele 
unităţilor administrativ-teritoriale membre şi cu mandatul acestora;
m) Aprobă participarea Asociaţiei la proiecte cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă;
o) Exercită toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute de Asociaţie la societăţi comerciale, 
în condiţiile legii;
p) Decide în condiţiile legii cooperarea sau asocierea cu alte asociaţii din ţară sau din străinătate;
k) Orice alte atribuţii prevăzute în lege sau prin regulamente interne.
(3) Adunarea generală se întruneşte cel puţin odată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliul de 
administraţie şi Comisiei de cenzori (cenzorului). 
(4) Convocarea Adunării generale se face de către preşedintele Consiliul de administraţie, prin scrisoare 
recomandată, cu cel puţin 15 zile înainte de ziua fixată, menţionându-se data, ora, locul şi ordinea de zi a întrunirii.
(5) Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii, ale Actului constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii 
chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţa Adunării generale sau au votat împotrivă. 
(6) Hotărârile Adunării generale se iau cu votul  majorităţii membrilor prezenţi.  
(7) Hotărârile Adunării generale, contrare legii, Actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate 
în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat 
împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţa, în termen de 15 zile de la data când au 
luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
(8) Întrunirile Adunării generale şi ale  Consiliul de administraţie sunt prezidate de către preşedintele  Consiliul de 
administraţie.
Art.22 (1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin 
soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu 
va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
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(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei daca fără votul său nu s-
ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art.23 (1) Consiliul de administraţie este organul de administrare al Asociaţiei şi este compus din câte un 
reprezentant al fiecărui membru asociat.
(2) Consiliul de administraţie este ales pentru o perioadă de 4 ani. 
Art.24 (1) Convocarea Consiliul de administraţie se face de către preşedintele Consiliul de administraţie, prin 
înştiinţare scrisă către toţi membrii acestuia, cu cel puţin 5 zile înainte de ziua fixată, menţionându-se data, ora, locul 
şi scopul întrunirii. Membrii Consiliului pot participa la întrunirile acestuia, după ce au fost înştiinţaţi, prin 
intermediul telefonului sau a altui mijloc de comunicaţie, considerându-se valabilă prezenţa lor şi în  aceste condiţii.
                (2) Şedinţele Consiliul de administraţie se convoacă lunar şi ori de câte ori este nevoie, în întruniri 
periodice şi speciale, precum şi la cererea a cel puţin jumătate din membrii asociaţi;
                (3) Consiliul de administraţie este prezidat de către preşedintele Consiliul de administraţie;
                (4) Consiliul de administraţie  deliberează în mod valabil, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor 
săi şi poate lua hotărâri numai  cu votul majorităţii membrilor.
                (5) Deciziile contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în 
condiţiile prevăzute de lege.
                (6) Proiectele de hotărâre pot fi propuse de membrii Consiliul de administraţie, Preşedintele acestuia şi 
primarii unităţilor administrativ-teritoriale membre în Asociaţie.
Art.25  (1) Consiliul de administraţie poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei în limita a cel mult 1/ 4 din 
componenţa sa. Acestea pot primi pentru serviciile prestate, compensaţii băneşti rezonabile, în baza unei convenţii de 
colaborare.
                (2)  Nu poate fi membru al Consiliul de administraţie, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană 
care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea 
activităţii acelei instituţii publice.
Art.26  (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii :
                a) Prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri 
si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
(b) Asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării generale,  reprezentarea şi administrarea patrimoniului în 
raporturile cu terţii, hotărând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociaţie ;
(c) Asigură legăturile şi cooperarea cu alte organizaţii, instituţii artistice, ştiinţifice şi sportive, ca şi cu organisme de 
stat, guvernamentale sau neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, în vederea obţinerii de fonduri sau alte 
mijloace (bunuri) pentru realizarea scopului propus.
d) Numeşte şi revocă Comisia de cenzori (cenzorul);
e) Elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Asociaţiei;
f) Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare ale Asociaţiei;
g) Vizează raportul comisiei de cenzori (cenzorului);
h) Elaborează strategia şi proiectele de dezvoltare ale Asociaţiei; 
i) Stabileşte structura organizatorică a Asociaţiei, posturile şi sarcinile membrilor organelor de administrare şi control;
j) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea generală.
Art.27 Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:
D-nul( D-na)______________________________, în calitate de preşedinte; 
D-nul( D-na)___________________________, în calitate de vicepreşedinte;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de vicepreşedinte;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
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D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
D-nul( D-na)___________________________,  în calitate de  membru ;
              D-nul( D-na)___________________________,  în  calitate de secretar.
Art.28 (1) Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliul de administraţie se desemnează din rândul membrilor acestuia, 
prin votul majoritar al membrilor Consiliul de administraţie.
                (2) Mandatul Preşedintelui este pentru o perioadă de maximum 4 ani, dar nu poate depăşi data expirării 
mandatului de ales local, după caz. 
                (3) Preşedintele poate fi demis cu jumătate plus unu din voturi, la propunerea a cel puţin  jumătate din 
membrii  Consiliul de administraţie.
(4) Preşedintele Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
b) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) Asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli în condiţiile legii;
d) Conduce aparatul tehnic;
e) Numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă pentru personalul 
angajat al Asociaţiei;
f) Prezintă Consiliul de administraţie rapoarte trimestriale cu privire la activitatea şi modul de furnizare a serviciilor 
aflate în responsabilitatea Asociaţiei;
g) Prezintă, la solicitarea Consiliul de administraţie, alte rapoarte şi informări; 
h) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin deciziile Consiliul de administraţie.
(5)  Preşedintele , vicepreşedinţii sau alţi membrii ai Consiliul de administraţie sau orice alt angajat al Asociaţiei 
poate semna acte juridice în numele Asociaţiei, numai dacă a fost autorizat de către Consiliul de administraţie.
                (6) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile stabilite de Preşedintele Consiliul de administraţie.
            (7) În cazul în care preşedintele este indisponibil pentru motive întemeiate, oricare dintre vicepreşedinţi, 
desemnat de către Consiliul de administraţie, îşi asumă îndatoririle acestuia pe toată durata cât preşedintele lipseşte.
 
Art. 29  Consiliul de administraţie legal constituit va alege un secretariat compus din 1-3 membrii, care vor întocmi 
procesul verbal de şedinţă într-un registru special, hotărârile luate de Consiliul de administraţie urmând să fie 
semnate de preşedinte şi de reprezentanţii asociaţilor prezenţi.
 
Art.30  (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei se realizează de către Comisia de cenzori ( cenzorul) numită de 
Consiliul de administraţie, pe o perioadă de 4 ani, în persoana  Societăţii  SC___________________, reprezentată de 
d-na/d-nul________________ expert- contabil autorizat.
    (2)  Asociaţia va ţine la sediul său principal registre şi rapoarte corecte şi complete ale conturilor, procesele 
verbale ale dezbaterilor Consiliul de administraţie precum şi un registru cuprinzând numele şi adresele membrilor 
Consiliului Director şi al persoanelor care aduc contribuţii în Asociaţie.
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                (3) Toate dosarele şi registrele Asociaţiei pot fi inspectate de către oricare dintre membrii Consiliul de 
administraţie.
                (4) Comisia de cenzori (Cenzorul) are următoarele competenţe:
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul  Asociaţiei;
b) Întocmeşte rapoarte anuale şi le prezintă Adunării generale pentru aprobare;
c) Poate participa la şedinţele Consiliul de administraţie, fără drept de vot;
d) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea generală.
Art. 31 Mandatul membrilor Consiliul de administraţie şi al Comisiei de cenzori( Cenzorului) încetează înainte de 
expirarea duratei pentru care au fost aleşi, în caz de revocare de către autoritatea deliberativă care l-a desemnat, 
pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială respectivă, pierdere a calităţii de 
ales local, demisie sau deces.
 

Capitolul XI– Dizolvarea Asociaţiei
 
Art. 32  Asociaţia se dizolvă :

a)       de drept; 
b)       prin hotărâre judecătorească ;
c)       prin hotărârea Adunării generale;
d)       în alte situaţii prevăzute de lege. 

Art. 33  (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni 
de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a constituirii Consiliul de administraţie în conformitate cu 
Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care potrivit statutului , adunarea 
generală sau consiliul director trebuia constituit.
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de  3 luni. 
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul 
Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 33  Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
a)  scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b)    realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c)    Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d)    Asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 34 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării generale, luată cu votul a două treimi din numărul 
membrilor Asociaţiei. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării generale se depune la 
Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţilor .  
Art. 35  În caz de dizolvare, repartizarea patrimoniului net, după deducerea cheltuielilor Asociaţiei, se face 
proporţional cu cota de participare a membrilor, menţionată la constituirea Asociaţiei.
 

Capitolul XII– Lichidarea Asociaţiei
 
Art. 36 (1) În cazul dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătoresacă a Asociaţiei, lichidatorii se numesc de 
instanţa judecătorească .
(2) În cazul dizolvării hotărâte de Adunarea generală, lichidatorii vor fi numiţi de către aceasta.
(3)     În toate cazurile de dizolvare, mandatul Consiliul de administraţie încetează odată cu numirea lichidatorilor.

(4)     Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.
Art. 37 (1) Lichidatorii, la intrarea in funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia 
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exactă a activului şi pasivului.
(2)  Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un 
registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(3) Lichidatorii  îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori (Cenzorului).
Art. 38 (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti 
creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art. 39 Lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii, decât după expirarea 
unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei în Registru.
Art. 40 Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art. 41 (1) După închiderea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul, registrul 
jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al judecătoriei în 
a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.
(2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile de publicare a lichidării şi de radiere a Asociaţiei din 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art. 42 (1)  În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 
asemănător.
             (2) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu 
s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 43 Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul 
se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele 
rămase de la lichidare, împreuna cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi 
descărcaţi de orice obligaţii.
Art. 44 Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei 
circumscripţie  teritorială se află sediul Asociaţiei.
Art. 45 Asociaţia încetează să existe la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Radierea se face în baza 
actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
Art. 46 Dispoziţiile prezentului capitol se completează şi cu alte prevederi legale în materie, în vigoare la data 
dizolvării şi lichidării Asociaţiei.

 
Capitolul XIII– Modificarea Statutului Asociaţiei

 
Art. 46 (1) Modificarea statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.
(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea  Adunării generale. 
(3) Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul Asociaţiilor si 
Fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află vechiul sediu, cât şi în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu.
 

Capitolul XIII– Dispoziţii finale
 
Art. 47  (1) Primul mandat al membrilor organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei curge 
de la data rămânerii definitive a sentinţei prin care s-a dispus dobândirea personalităţii juridice a Asociaţiei şi 
a înregistrării acesteia în registrul special al instanţei.
                (2) Următoarele mandate ăncep să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii Adunării 
generale de desemnare a Consiliul de administraţie.
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Art. 48 La sfârşitul mandatului, toţi membrii Consiliul de administraţie şi Comisia de cenzori (Cenzorul) sunt 
obligaţi să predea actele şi documentele Asociaţiei cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui 
proces verbal, întocmit în acest sens de către secretarul Asociaţiei
Art. 49 Litigiile Asociaţiei cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de 
competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
  Art. 50  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.
 Art. 51  Prevederile statutului devin operante la data semnării şi autentificării/ atestării lor.
Art. 52 Prezentul Statut a fost redactat în 23 exemplare originale şi a fost adus la cunoştinţa membrilor asociaţi, care 
au subscris prin reprezentanţi la prevederile lui, asumându-şi responsabilitatea prin semnăturile lor.
3. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a prezentului statut urmează a fi comunicată 
organelor în drept.

4. Redactat în 23 exemplare originale, azi,……………. data autentificării.
 

 
Semnatari :
Membrii fondatori:

1. Municipiul CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, Bd-ul Culturii nr. 18, reprezentat prin primarul Municipiul 
CÂMPINA,  dl.Tiseanu Laurenţiu Horia;
2. Comuna ADUNAŢI, cu sediul în Adunaţi, nr.87, reprezentat prin primarul comunei ADUNAŢI, dl. Negotei 
Constantin;
3. Oraşul AZUGA, cu sediul în Azuga, Str.Victoriei, Nr.61, reprezentat prin primarul oraşului AZUGA, dl. Purcaru 
Gheorghe Adrian ;
4. Oraşul BĂICOI, cu sediul în Băicoi, str.Unirii, nr.21, reprezentat prin primarul oraşului BĂICOI, dl. Spiridon 
Nicolae;
5. Comuna BĂNEŞTI, cu sediul în Băneşti, str.Din-Jos, nr.302, reprezentat prin primarul comunei BĂNEŞTI, dl. Ion 
Costache Petre;
6. Oraşul BREAZA, cu sediul în Breaza, str.Republicii, nr.78, reprezentat prin primarul oraşului BREAZA, dl. 
Mărăcinenu Gheorghe;
7. Comuna BREBU, cu sediul în Brebu, reprezentat prin primarul comunei BREBU, dl. Ionescu Luca Cătălin;
8. Oraşul BUŞTENI,  cu sediul în Buşteni, Bd-ul Libertăţii,  nr.91,  reprezentat prin primarul oraşului BUŞTENI, dl. 
Savin Emanoil;
9. Comuna COCORĂŞTII – MISLII,  cu sediul în Cocorăştii - Mislii, reprezentat prin primarul comunei 
COCORĂŞTII – MISLII, dl. Alexandru Daniel;
10. Oraşul COMARNIC, cu sediul în Comarnic, str. Republicii, nr.104, reprezentat prin primarul oraşului 
COMARNIC, dl. Botoacă Vasile Dorian;
11. Comuna CORNU,  cu sediul în Cornu, Bd-ul Eroilor, nr.750, reprezentat prin primarul comunei CORNU, dl. 
Nanu Cornel;
12. Comuna FLOREŞTI , cu sediul în Floreşti, reprezentat prin primarul comunei Floreşti, dl. David Eugen Eduard;
13. Comuna MĂGURENI,  cu sediul în Măgureni, reprezentat prin primarul comunei Măgureni, dl. Dobre Marianu;
14. Comuna POIANA CÂMPINA, cu sediul în Poiana Câmpina, reprezentat prin primarul comunei POIANA 
CÂMPINA, dl. Duţă Aurel;
15. Comuna PROVIŢA DE JOS,  cu sediul în Proviţa De Jos, reprezentat prin primarul comunei PROVIŢA DE JOS, 
dl. Dumitrescu Mihail;
16. Comuna PROVIŢA DE SUS,  cu sediul în Proviţa De Sus,  reprezentat prin primarul comunei PROVIŢA DE 
SUS, d-na. Cosmoiu Elena;
17. Comuna SCORŢENI , cu sediul în Scorţeni, reprezentat prin primarul comunei SCORŢENI , dl. Bazga Gheorghe;
18. Comuna SECĂRIA,  cu sediul în Secăria, reprezentat prin primarul comunei SECĂRIA, dl. Popa Iulian;
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19. Oraşul SINAIA,  cu sediul în Sinaia, str. Carol  I, nr.47, reprezentat prin primarul oraşului SINAIA, dl. Oprea 
Vlad Gheorghe;
20. Comuna ŞOTRILE, cu sediul în Şotrile, reprezentat prin primarul comunei ŞOTRILE, dl. Mănescu Vasile;
21. Comuna TALEA , cu sediul în Talea, reprezentat prin primarul comunei TALEA , dl. Toader Mihail;
22. Comuna TELEGA,  cu sediul în Telega, reprezentat prin primarul comunei TELEGA,  dl. Buga Ion;
23. Comuna VALEA DOFTANEI,  cu sediul în Valea Doftanei, reprezentat prin primarul comunei VALEA 
DOFTANEI, dl. Mosor Gheorghe.
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