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ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „EFICIENTA ENERGETICA-ILUMINAT 
PUBLIC TARGOVISTE-DRAGOMIRESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA 

 
 
  
 
CAPITOLUL I : ASOCIAŢII 
 
1. MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE - unitate administrativ teritorială şi 
persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local 
Târgovişte,  cu sediul în Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 1-3, judeţul 
Dâmboviţa, cod poştal , cod fiscal 4279944, reprezentată prin P.PRIMAR – jr. 
Cristian Daniel Stan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 51/31.03.2015.  

2. COMUNA DRAGOMIRESTI - unitate administrativ teritorială şi 
persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local 
Dragomireşti, cu sediul în comuna  Dragomiresti,.judeţul Dâmboviţa, cod poştal 
137210, cod fiscal 4344627 reprezentată prin p.PRIMAR – Marian Titu Vasile 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____/___
  

s-au asociat şi înfiinţat Asociaţia “DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
„EFICIENTA ENERGETICA-ILUMINAT PUBLIC TARGOVISTE-
DRAGOMIRESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA”, în conformitate cu 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, ale Legii serviciilor 
comunitare de utilităţii publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului de iluminat 
public 230/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/200 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii. 
 
CAPITOLUL II: DENUMIREA 
 
  Denumirea Asociaţei este „EFICIENTA ENERGETICA-ILUMINAT 
PUBLIC TARGOVISTE-DRAGOMIRESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA” (denumită 
în continuare “Asociaţia”) conform dovezii nr. 138061, din 09.09.2014 eliberată 
de Ministerul Justiţiei. 
 
CAPITOLUL III: SEDIUL 
 
Sediul Asociaţiei este  Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 1-3, camera 16, 
corp B, judeţul Dâmboviţa. 

CAPITOLUL IV: DURATA 
 
 Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data 
înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei 
Târgovişte. 
 
 
 
 



CAPITOLUL V: VOINŢA DE ASOCIERE. SCOPUL ASOCIAŢIEI 
 
 (1). Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa 
de a se asocia, în cadrul Asociaţiei DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
„EFICIENTA ENERGETICA-ILUMINAT PUBLIC TARGOVISTE-
DRAGOMIRESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA, constituită în scopul înfiinţării, 
organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării 
în comun a serviciului de iluminat public (denumit în continuare Serviciul) pe 
raza de competenţă a unuităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de intres zonal sau 
regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a 
sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 
dezvoltare a acestuia. 
 
 (2). Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va 
realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform 
prevederilor art. 31 din Legea nr. 51/2006 şi ale art.20  Legii serviciului de 
iluminat public 230/2006, unui operator regional, astfel cum este acesta definit 
de art. 2 lit g din Legea nr. 51/2006, al cărui capital social va fi deţinut integral 
de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţei. 
 
CAPITOLUL VI: PATRIMONIUL INIŢIAL 
 
 (1).Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 25.000 lei, constituit din 
contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează: 
 
- Municipiul Târgovişte -20.000 lei; 
- Comuna Dragomireşti- 5000 lei. 
 
(2). Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 
- cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele autorităţilor locale; 
-dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
-donaţii, sponsorizări sau legate; 
-orice alte surse legale de venituri. 
 
 (3). Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi 
economice. 
 
CAPITOLUL VII: ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI 
CONTROL 
 
 (1). Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, formată din 
toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor 
deliberative ale acestora. 
 (2). Membrii Adunării Generale sunt: 
-Dl. Stan Cristian Daniel numit de Consiliul Local al mun. Târgovişte; 
-Dl.Vasile Marian Titu numit de Consiliul Local al comunei Dragomireşti. 
 
 (3). Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, în 
persoana domnului Patrascu Eugen, care are atribuţiile prevăzute în Statutul 
Asociaţiei şi care reprezintă voinţa Asociaţiei în raporturile cu terţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel. 



 
 (4). Administrarea Asociaţei. 
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţei, format din 5 
membri, numiţi de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani. 
 
 (5). Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tutoror membrilor Asociaţiei.  
 
 
 
 Sunt numiţi în calitate de membri ai Consiliului Director: 
Pătraşcu Eugen, din partea Consiliului Local Târgovişte-preşedinte; 
Babeu Pavel, din partea Consiliului Local Târgovişte-vicepreşedinte; 
Răducanu Tudorică, din partea Consiliului Local Târgovişte-secretar; 
Neagoe Cornel, din partea Consiliului Local Dragomireşti- membru; 
Radu Mihai, din partea Consiliului Local Dragomireşti- membru 
  
 (6). Controlul financiar intern al Asociaţiei. 
Controlul financiar intern al Asociaţei este asigurat de o comisie de  3 cenzori 
numita de Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea 
prelungirii: 
d-l GÎJU GEORGE CIPRIAN, cetăţen român, domiciliat în mun. Târgovişte, str. 
Avram Iancu, nr. 18, bl.26, sc. B, ap.25, jud. Dâmboviţa, posesor a CI seria DD 
nr. 516961. 
d-l GHEORGHE MIHAIL, cetatean roman, domiciliat in com. Vulcana-Bai, sat 
Vulcana de Sus, str. T. Vladimirescu nr. 45, jud. Dambovita, posesor al CI seria 
DD nr. 623706. 
d-l CONSTANTIN GABRIEL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Targoviste, str. 
Soarelui nr. 64, jud. Dambovita, posesor al CI seria DD nr. 376409 
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   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,     
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