
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata 

a De~eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti 

Avand In vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
3861/27.05.202, raportul de specialitate al Directiei Generale Servicii Publice nr. 587/27.05.2021 ~i 

.1endamentul lnregistrat Ia Cabinet Secretar General cu nr. 2676/19.07.2021; 
Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 129/19.07.2021 , 

avizul Comisiei pentru utilitati publice ~i salubritate nr. 10/19.07.2021, avizul Comisiei de ecologie, 
protectia mediului ~i igienizare nr. 20/16.07.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 
281/19.07.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

In conformitate cu prevederile: 
- Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire Ia asociatii ~i fundatii, republicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
-art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, introdus 

prin art. Ill pet. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea ~i 

completarea unor acte normative, aprobarea unor masuri privind proiectele de mediu cu finantare 
din fonduri externe nerambursabile, precum ~i pentru reglementarea serviciului public inteligent 
alternativ pentru procesarea apelor uzate; 

Tinand cont de: 
' 
- Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 139/14.07.2021 ; 
- Hotararea Consiliului Local Sector 2 nr. 208/10.06.2021; 
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 77/28.04.2021; 
- Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 85/30.06.2021; 
- Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 118/17.06.2021; 
- Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 105/30.06.2021 ; 
In temeiul prevederilor art. 89 alin . (1 ), art. 90 a lin. (1 ), art. 91 , art. 129 a lin. (2) lit. d), alin . 

(7) lit. n) ~i art. 139 alin . (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile l?i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNJCIPIULUJ BUCURE$TI 
HOTARA$TE: 

Art.1 ( 1) Se aproba asocierea Municipiului Bucure~ti 

Bucure~ti, cu Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti, cu Sectoru 
unicipiului 
ure~ti, cu 



Sectorul 4 al Municipiului Bucure~ti, cu Sectorul 5 al Municipiului Bucure~ti, cu Sectorul 6 al 
Municipiului Bucurel?ti In vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru 
Gestionarea lntegrata a De~eurilor Municipale In Municipiul Bucurel?ti, persoana juridica de 
drept roman ~i de drept privat. 

(2) Se aproba participarea Municipiului Bucure~ti, In calitate de asociat - membru 
fondator, Ia constituirea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a 
Del?eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti; 

(3) Se acorda lmputernicirea expresa a Sectorului 1 al Municipiului Bucure~ti pentru a fi 
reprezentat ~i pentru a lntruni calitatea de membru In cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a Del?eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti; 

(4) Se acorda lmputernicirea expresa a Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti pentru a fi 
reprezentat !()i pentru a lntruni calitatea de membru In cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a De!()eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti; 

(5) Se acorda lmputernicirea expresa a Sectorului 3 al Municipiului Bucure!()ti pentru a fi 
reprezentat !()i pentru a intruni calitatea de membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a De!()eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti; 

(6) Se acorda imputernicirea expresa a Sectorului 4 al Municipiului Bucure~ti pentru a fi 
reprezentat ~i pentru a intruni calitatea de membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a De!?eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti; 

(7) Se acorda lmputernicirea expresa a Sectorului 5 al Municipiului Bucure~ti pentru a fi 
reprezentat ~i pentru a intruni calitatea de membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a De~eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti; 

(8) Se acorda lmputernicirea expresa a Sectorului 6 at Municipiului Bucure~ti pentru a fi 
reprezentat ~i pentru a intruni calitatea de membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a De!?eurilor Municipale in Municipiul Bucure~ti. 

Art.2 Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Gestionarea 
lntegrata a De~eurilor Municipale in Municipiul Bucure!?ti, in forma prevazuta in anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Se aproba participarea Municipiului Bucure!()ti Ia patrimoniul initial al Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a De~eurilor Municipale In Municipiul 
Bucure!?ti, cu o contributie In valoare de 60.000 lei, reprezentand aportul Municipiului Bucure!()ti Ia 
constituirea patrimoniului initial al asociatiei. 

Art.4 Se aproba cotizatia anuala pentru Municipiul Bucure~ti in cuantum de 500.000 lei/an 
(pentru primul an 2021 ), necesara pentru functionarea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 
pentru Gestionarea lntegrata a De~eurilor Municipale In Municipiul Bucure~ti, persoana juridica 
de drept privat. 

Art.5 Se aproba ca sediul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Gestionarea 
lntegrata a De~eurilor Municipale In Municipiul Bucure!()ti sa fie in Municipiul Bucure!()ti, 
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. 

Art.6 Se lmputernice~te Domnul Dan Nicu!?or Daniel, Primar General al Municipiului 
Bucure~ti, sa semneze in numele ~i pentru Municipiul Bucure~ti, Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a Deseurilor Municipale in Municipiul 
Bucure~ti, anexat Ia prezenta hotarare. AD '1.011Isl\l; 
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Art. 7 Se desemneaza Domnul Dan Nicu~or Daniel, Primar General al Municipiului 
Bucure~ti, ca membru in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru 
Gestionarea Integ rata a De~eurilor Municipale in Municipiul Bucure~ti. 

Art.8 Se desemneaza Domnul Dan Nicu~or Daniel, Primar General al Municipiului 
Bucure~ti, ca pre~edinte al Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru 
Gestionarea lntegrata a De~eurilor Municipale in Municipiul Bucure~ti. 

Art.9 Primarul General al Municipiului Bucure~ti , directiile din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure~ti, Primarii Sectoarelor 1 - 6, Consiliile 
Locale al Sectoarelor 1 - 6 vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fast adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 19.07.2021 . 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

luliana- Roxana Cantea 

Bucure~ti, 19.07.2021 
Nr. 233 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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STATUTUL ~. ·vT~/ 
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in 

Municipiul Bucure~ti 

Asociatii: 
1. Municipiul Bucure~ti, cu sediul in Bucure~ti , Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod de 

identificare fiscala 4267117, reprezentat de DAN NICU~OR DANIEL, in calitate de primar 
general, legal imputernicit in acest scop prin Hotan1rea Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti nr .... din ... ; 

2. Sectorul 1 al Municipiului Bucure~ti, cu sediul in Bucure~ti, Bd. Banu Manta nr. 9, sector 1, cod 
de identificare fiscala ... , reprezentat de ARMAND CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE, in calitate 
de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 
Bucure~ti nr.139 din 14.07.2021 

3. Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti , cu sediul in Bucure~ti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 
2, cod de identificare fiscala ... , reprezentat de MIHAIU RADU-NICOLAE, in calitate de primar, 
legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucure~ti nr. 
208 din 10.06.2021; 

4. Sectorul 3 al Municipiului Bucure~ti , cu sediul in Bucure~ti, Calea Dude~ti nr. 191 , sector 3, cod 
de identificare fiscala ... , reprezentat de NEGOITA ROBERT SORIN in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucure~ti nr.77 din 
28.04.2021; 

5. Sectorul 4 al Municipiului Bucure~ti, cu sediul in Bucure~ti , Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand 
Arena, etaj 1, sector 4, cod de identificare fisc ala ... , reprezentat de BALUT A DANIEL, in 
calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 
4 Bucure~ti nr 85 din 30.06.2021; 

6. Sectorul 5 al Municipiului Bucure~ti, cu sediul in Bucure~ti , Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11 , 
sector 5, cod de identificare fiscala .. . , reprezentat de POPESCU CRISTIAN VICTOR 
PIEDONE, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
al Sectorului 5 Bucure~ti nr. 118 din 17.06.2021; 

7. Sectoru16 al Municipiului Bucure~ti, cu sediul in Bucure~ti, Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, 
cod de identificare fiscala ... , reprezentat de CIUCU CIPRIAN, in calitate de primar, legal 
imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucure~ti nr. 105. din 
30.06.2021. 

denumiti colectiv asociatii ~i individual asociatul, 

ne exprimam vointa de a coopera ~ide a ne asocia in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale 
Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 5112006, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 10112006, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, precum ~i ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire Ia asociatii ~i 
fundatii , aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ~i completarile ulterioare, in cadrul Asocia{iei 
de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a de$eurilor municipale in Municipiul 
Bucure$fi (denumita in continuare Asociatia), persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate 
publica, in scopurile prevazute la art. 4 din prezentul statut. 



Art. 2.- (1) Sediul Asociatiei este in Romania, Bucure~ti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. 

(2) Sediul Asociatiei va putea fi mutat in orice alt loc aflat pe raza unitatii/subdiviziunilor administrativ
teritoriale membre, in baza unei hotarari a adunarii generale a Asociatiei sau a consiliului director, 
conform prezentului statut. 

Art. 3.- Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul 
asociatiilor ~i fundatiilor. 

Capitolul II - Scopul ~i obiectivele Asociatiei 

Art. 4. - (1) Asociatia se constituie in scopul: 
a) Conformarii cu cerintele legislatiei europene ~i nationale din sectorul serviciului de gestionare a 

de~eurilor; 

b) Realizarii unor investitii pentru asigurarea unui sistem de management integrat al de~eurilor la 
nivelul municipiului Bucure~ti, pentru care se va solicita finantare prin programe operationale, 
respectiv infrastructura de colectare selectiva a de~eurilor, statii de sortare a de~eurilor, instalatii 
de digestie anaeroba a de~eurilor biodegradabile, instalatia de tratare mecano-biologica a 
de~eurilor ~i de recuperare materiala, instalatii pentru compostarea biode~eurilor generate in 
municipiul Bucure~ti, instalatie pentru gestionarea de~eurilor de constructii ~i demolari din 
municipiul Bucure~ti, un centru de aport voluntar al de~eurilor voluminoase precum ~i o 
capacitate de depozitare finala corespunzatoare. 

(2) Asociatii declara ca interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general al 
locuitorilor de pe raza unitatii/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea 
calitatii activitatilor serviciului de salubrizare, in conditiile unor tarife/taxe care sa respecte limitele 
de suportabilitate ale populatiei, cu respectarea principiului "poluatorul plate~te" ~i "pHite~te pentru 
cat arunci", indeplinirea tintelor de reciclare ~ide tratare a de~eurilor, respectarea standardelor europene 
privind protectia mediului, precum ~i cre~terea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea 
investitiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului. 

(3) Scopul, obiectivele ~i activitatile Asociatiei se subordoneaza strategiei Municipiului Bucure~ti cu 
privire la dezvoltarea ~i functionarea petermen mediu ~i lung a serviciului de salubrizare, aprobata de 
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti, in conformitate cu dispozitiile art. IV alin. (1) teza a II-a 
din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea ~i completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor 
nr. 101/2006. 

Art. 5.- (1) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele: 
a) Crearea cadrului necesar pentru gestionarea de~eurilor de pe raza municipiului Bucure~ti; 
b) Realizarea investitiilor pentru colectarea selectiva a de~eurilor, sortarea de~eurilor, instalatii de 

digestie anaeroba a de~eurilor biodegradabile, instalatia de tratare mecano-biologica a de~eurilor 
~i de recuperare materiala, instalatii pentru compostarea biode~eurilor generate in municipiul 
Bucure~ti, instalatie pentru gestionarea de~eurilor de constructii ~i demolari din municipiul 
Bucure~ti, un centru de aport voluntar al de~eurilor voluminoase precum ~i o capacitate de 
depozitare finala corespunzatoare; 

c) Respectarea ~i asigurarea unui flux corespunzator al de~e te partile responsabile, 
care va conduce la asigurarea cantitatii de de~euri nee time a infrastructurii 
de colectare selectiva a de~eurilor, a statiilor de so ,~ ~e~. " 'lo in alatiilor de digestie 
anaer~b~ a d~~eurilo.~ biodegradabile, a instalati~i e--tt .t ~~~,1 ~ gica ~i rec , ,,t. 
matenala, a mstalatnlor pentru compostarea bwd eu lo \ .. ~;~c 
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gestionarea de~eurilor din constructii ~i demolari; * Jy ~ ~ 
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d) Sprijinul pentru elaborarea documentatiilor necesare in vederea accesarii fondurilor europene ~i 
a altor surse de finantare pentru realizarea investitiilor mentionate Ia litera b), realizate de fiecare 
dintre asociati. Ace~tia vor intocmi individual sau in colaborare documentatiile necesare ~i vor 
depune proiecte in vederea accesarii fondurilor europene; 

e) Sprijinul pentru elaborarea documentatiei necesare pentru delegarea serviciilor de gestionare a 
de~eurilor cu privire Ia activitatile care sunt in competenta fiecarui asociat; 

f) Coordonarea, monitorizarea ~i controlul serviciului de gestionare a de~eurilor, stabilirea ~i 
aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de gestionare a de~eurilor; 

g) Monitorizarea ~i controlul modului de respectare a obligatiilor stabilite in sarcina operatorilor, 
inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: 
respectarea indicatorilor de performanta ~i a nivelurilor serviciilor, ajutarea periodica a tarifelor 
conform formulelor de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu 
respectarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 2111996, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, exploatarea eficienta ~i in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati 
publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public ~i/sau privat al asociatilor, aferente 
serviciilor, realizarea investitiilor prevazute in contractual de delegare a gestiunii in sarcina 
operatorului, de asigurare a protectiei mediului ~i a domeniului public, asigurare a protectiei 
utilizatorilor. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandateaza Asociatia sa 
exercite in numele ~i pe seama lor urmatoarele atributii: 

a) Sa colaboreze cu fiecare dintre asociati ~i cu terti pentru a asigura colectarea selectiva a 
de~eurilor, sortarea de~eurilor, gestionarea de~eurilor reziduale de pe raza municipiului 
Bucure~ti, tratarea biode~eurilor colectate separat ~i depozitarea finala a de~eurilor in 
conformitate cu cerintele legislatiei europene ~i nationale din sectorul serviciului de gestionare a 
de~eurilor; 

b) Sa asigure suport tehnic pentru intocmirea tuturor documentatiilor necesare in vederea realizarii 
investitiilor pentru colectarea selectiva a de~eurilor, sortarea de~eurilor, instalatii de digestie 
anaeroba a de~eurilor biodegradabile, instalatia de tratare mecano-biologica a de~eurilor ~i de 
recuperare materiala, instalatii pentru compostarea biode~eurilor generate in municipiul 
Bucure~ti, instalatie pentru gestionarea de~eurilor de constructii ~i demolari din municipiul 
Bucure~ti, un centru de aport voluntar al de~eurilor voluminoase precum ~i o capacitate de 
depozitare finala corespunzatoare; 

c) Sa controleze respectarea unui flux corespunzator al de~eurilor de catre toate partile responsabile, 
care va conduce la asigurarea cantitatii de de~euri necesare functionarii optime a infrastructurii 
pentru colectarea selectiva a de~eurilor, a statiilor de sortare a de~eurilor, a instalatiilor de digestie 
anaeroba a de~eurilor biodegradabile, a instalatiei de tratare mecano-biologica ~i recuperare 
materiala, a instalatiilor pentru compostarea biode~eurilor, precum ~i a instalatiei pentru 
gestionarea de~eurilor din constructii ~i demolari; 

d) Sa asigure sprijin tehnic pentru elaborarea documentatiilor necesare in vederea accesarii 
fondurilor europene ~i a altor surse de finantare pentru realizarea investitiilor mentionate la litera 
b), realizate de fiecare dintre asociati; 

e) Sa asigure sprijin tehnic pentru elaborarea documentatiei necesare pentru delegarea serviciilor 
de gestionare a de~eurilor cu privire la activitatile care sunt in competenta fiecarui asociat; 

f) Sa asigure coordonarea, monitorizarea ~i controlul serviciului de gestionare a de~eurilor , 
stabilirea ~i aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de gestionare a de~eurilor ; 

g) Sa monitorizeze ~i sa controleze modul de respectare a obligatiilor stabilite in sarcina 
operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire 
Ia: respectarea indicatorilor de performanta ~i a nivelurilor serviciilor, ajutarea periodica a 
tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a 
gestiunii, cu respectarea dispozitiilor Legii concurentei . \ republicata, cu modificarile _ 
~i completarile ulterioare, exploatarea eficienta ~i in ~Ii-i "B~r a a sistemelor d ~ »~,/~ 
publice sau a altor bunuri apartimlnd patrimoniul riv al asociaf \>"af~~~e <c:;. 
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serviciilor, realizarea investitiilor prevazute in contractual de delegare a gestiunii in sarcina 
operatorului, de asigurare a protectiei mediului ~i a domeniului public, asigurare a protectiei 
utilizatorilor. 

Art. 51
• In exercitarea atributiilor prevazute de prezentul statut precum ~i in realizarea activWitilor 

necesare atingerii scopului ~i obiectivelor sale, asociatia garanteaza ca nu afecteaza drepturile 
conferite prin lege asociatilor privind infiintarea, organizarea, exploatarea, reglementarea, 
monitorizarea ~i controlul serviciului de salubritate din competenta fiecarui asociat. In caz de 
discrepanta in privinta interpretarii oricarui alt articol din statut contrare intelesului acestui articol, 
intelesul si prevederile prezentului articol vor prevala. 

Capitolul III - Patrimoniul Asociatiei 

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile ~i resursele proprii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de organizare ~i functionare ~i desfa~urarii activitatilor proprii, pe de o parte, ~i din dreptul 
de folosinta gratuita asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat sauce va 
fi acordat Asociatiei de catre asociati, pe de alta parte. 

(2) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 120.000 lei, constituit din contributia in numerar/virament 
bancar a asociatilor, dupa cum urmeaza: 

Municipiul Bucure~ti - 60.000 lei 
Sectorul 1 al Municipiului Bucure~ti- 10.000 lei 
Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti - 10.000 lei 
Sectorul 3 al Municipiului Bucure~ti - 10.000 lei 
Sectorul 4 al Municipiului Bucure~ti- 10.000 lei 
Sectorul 5 al Municipiului Bucure~ti- 10.000 lei 
Sectorul 6 al Municipiului Bucure~ti- 10.000 lei 

(3) Patrimoniul initial al Asociatiei include ~i dreptul de folosinta gratuita, pe termen limitat, a 
urmatoarelor bunuri apartinand domeniului public ~i/sau privat al asociatilor: 
... , apartimlnd domeniului public/privat al ... ,conform Hotararii Consiliului Local al ... nr ... ./ ... 

Art. 7.- Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele: 
a) contributiile asociatilor Ia forrnarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor ~i alte contributii de Ia 
bugetele locale ale unitatii/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre; 
b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii; 
c) donatii, sponsorizari sau legate; 
d) orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de prezentul statut. 

Art. 8. - Asociatia nu are calitatea de operator ~i nu va desfa~ura activitati economice. 

Art. 9. - Asociatia are un buget propriu de venituri ~i cheltuieli. Situatiile financiare se intocmesc ~i se 
publica in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Capitolul IV- Asociatii 



b) sa plateasca cotizatia anuala, plata urmand sa se faca pana la data de 1 mai a anului pentru care se 
datoreaza cotizatia. Cotizatia pentru primul an (2021) este fixata prin prezentul statut la suma de 500.000 
lei/an pentru Municipiul Bucure~ti, respectiv 1 leu/locuitor conform INSSE pentru fiecare dintre cele 6 
sectoare ale Municipiului Bucure~ti. Cotizatia pentru primul an (2021) urmeaza a fi platita pana la data 
de 31.12.2021; 
c) sa promoveze ~i sa participe activ Ia actiunile desra~urate de Asociatie; 
d) sa participe, prin reprezentantii lor, la ~edintele adunarii generale a Asociatiei. 

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat inceteaza in cazul retragerii din Asociatie, conform prevederilor 
prezentului articol. 

(2) Daca oricare dintre asociati dore~te sa se retraga din Asociatie, respectivul asociat va notifica 
Asociatiei decizia sa de retragere, care va produce efecte de Ia data primirii ei de catre Asociatie. 
Pre~edintele Asociatiei va convoca adunarea generala a Asociatiei in eel mult 30 de zile de la data 
primirii unei astfel de notificari, pentru ca adunarea generala sa ia act de retragere ~i sa hotarasca 
modificarea corespunzatoare a prezentului statut. 

Art. 13. - (1) Asociatia poate accepta, cu acordul asociatilor, noi membri. Pentru a vota o astfel de 
hotarare, reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei au nevoie de un mandat special, 
prealabil, din partea unitatii/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezinta, acordat prin 
hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucure~ti sau a consiliului local, dupa caz. 

(2) In urma adoptarii hotararii adunarii generale a Asociatiei de a accepta un nou membru, se va incheia 
un act aditionalla prezentul statut, prin care noul membru va fi mentionat in preambulul statutului. 

(3) Se considera ca orice nou membru al Asociatiei accepta in totalitate prevederile statutului Asociatiei 
Ia data aderarii sale. 

Capitolul V - Organele Asociatiei 

Adunarea generaHi a Asociatiei 

Art. 14. - (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii 
asociatilor, ~i anume: primarul general al Municipiului Bucure~ti in calitate de reprezentant al 
Municipiului Bucure~ti ~i cei ~ase primari de sector in calitate de reprezentanti ai sectoarelor 
Municipiului Bucure~ti. 

(2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-~i asigura reprezentarea permanenta in cadrul 
adunarii generale a Asociatiei. Primarul general al Municipiului Bucure~ti ~i primarii de sector pot 
delega altor persoane calitatea lor de reprezentanti in adunarea generala. 

(3) Actele de de Iegare prevazute la alineatul precedent vor fi transmise in copie Asociatiei ~i vor produce 
efecte de Ia data primirii lor de catre Asociatie. 

1 al 

Bucure~ti; 



CIUCU CIPRIAN, in calitate de primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucure~ti . 

Art. 15. - Pre~edintele Asociatiei este primarul general al Municipiului Bucure~ti sau o persoana 
desemnata de catre acesta. Pre~edintele Asociatiei are atributiile prevazute in prezentul statut ~i 

reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel. 

Art. 16. - ( 1) Adunarea general a a Asociatiei indepline~te atributiile care ii revin conform art. 21 alin. 
(2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, precum ~i atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea 
competentelor privind serviciul, conform mandatului incredintat de catre asociati prin prezentul statut. 

(2) Atributiile adunarii generate a Asociatiei cu privire la activitatea proprie sunt: 
a) stabilirea strategiei ~i a obiectivelor generale ale Asociatiei; 
b) acordarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada incheiata, pe baza 
raportului de activitate prezentat adunarii generate de consiliul director; 
c) aprobarea situatiilor financiare ale Asociatiei pentru exercitiul financiar incheiat ~i a proiectului 
bugetului de venituri ~i cheltuieli al Asociatiei pentru urmatorul exercitiu financiar; 
d) alegerea ~i revocarea membrilor consiliului director; 
e) alegerea ~i revocarea membrilor comisiei de cenzori ~i stabilirea regulilor generale de organizare ~i 
functionare a comisiei de cenzori; 
f) aprobarea organigramei ~i a politicii de personal a Asociatiei, inclusiv a organizarii aparatului tehnic 
al Asociatiei, ~i , daca este cazul, a comisiilor/comitetelor; 
g) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, a caror valoare depa~e~te 
echivalentul in lei al sumei de ... Euro; 
h) modificarea statutului Asociatiei ; 
i) dizolvarea ~i lichidarea Asociatiei, precum ~i stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 
j) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie; 
k) aprobarea cotizatiei anuale; 
1) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut. 

Art. 17. - Atributiile adunarii generale a Asociatiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de 
asociati conform art. 5 alin. (2) sunt: 

a) aproba protocoale de colaborare cu asociatii si cu tertii pentru a asigura colectarea selectiva a 
de~eurilor, sortarea de~eurilor, gestionarea de~eurilor reziduale de pe raza municipiului 
Bucure~ti, tratarea biode~eurilor colectate separat ~i depozitarea finala a de~eurilor in 
conformitate cu cerintele legislatiei europene ~i nationale din sectorul serviciului de gestionare a 
de~eurilor; 

b) Coordonarea, in acord cu strategia Municipiului Bucure~ti cu privire la dezvoltarea ~i 
functionarea petermen mediu ~i lung a serviciului de salubrizare, aprobatii de Consiliul General 
al Municipiului Bucure~ti, a serviciului de gestionare a de~eurilor, stabilirea ~i aprobarea 
indicatorilor de performanta ai serviciului de gestionare a de~eurilor. 

Art. 18. - Reprezentantii asociatilor in adunarea generalii a Asociatiei sunt responsabili pentru activitatea 
lor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 19. - (1) Adunarea generala a Asociatiei va fi convocata, ori de cate ori este necesar, de ciitre 
pre~edintele Asociatiei sau de un numar de eel putin 4 (patru) asociati. 



( 4) Adunarea generaUi a Asociatiei va alege dintre participantii la ~edinta un secretar care va redacta 
procesul-verbal al ~edintei. 

(5) Procesul-verbal este semnat de pre~edinte ~ide secretar. 0 copie a procesului-verbal va fi transmisa, 
in term en de maxim 5 ( cinci) zile calendaristice de la data ~edintei, fiecarui asociat convocat conform 
prevederilor alin. (2), indiferent dadi reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ~edinta. 

(6) Hotararile adunarii generale a Asociatiei se consemneaza intr-un registru de procese-verbale, care se 
pastreaza la sediul Asociatiei. 

Art. 20. - (1) Hotararile adunarii generale se iau in prezenta ~i cu votul majoritatii membrilor adunarii 
generale. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se 
convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita 
pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita 
indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor 
prezenti. 

(2) Nicio hotarare a adunarii generale a Asociatiei, indiferent de tipul ~i obiectul ei, nu poate fi adoptata 
in mod valabil decat in prezenta ~i cu votul favorabil al primarului general al Municipiului Bucure~ti sau 
a persoanei desemnate de acesta. In cazul in care primarul general al Municipiului Bucure~ti sau 
persoana desemnata de acesta exprima un vot nefavorabil cu privire la un proiect de hotarare a adunarii 
generale, acest vot nefavorabil trebuie validat de catre Consiliul General al Municipiului Bucure~ti in 
termen de 30 de zile de la data ~edintei adunarii generale. In cazul in care Consiliul General al 
Municipiului Bucure~ti nu valideaza votul nefavorabil in termen de 30 de zile de la data ~edintei adunarii 
generale, votul este considerat favorabil. 

Art. 21. - (1) Hotararile luate de adunarea generala a Asociatiei trebuie aduse la cuno~tinta autoritatilor 
deliberative ale asociatilor in term en de eel mult 5 ( cinci) zile calendaristice de Ia data ~edintei. De 
asemenea, Asociatia este obligata sa publice toate hotararile adunarii generale pe propria pagina de 
internet. 

(2) Asociatul care se considera vatamat intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-o hotarare a 
adunarii generale a Asociatiei dintre cele luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 17 din prezentul 
statut poate initia actiune in justitie in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(3) Adunarea generala a Asociatiei poate delega consiliului director, prin hotarare adoptata in acelea~i 
conditii ca cele prevazute la art. 20, atributia privind aprobarea schimbarii sediului Asociatiei. 

Consiliul director 

Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din ~apte 
membri: un membru desemnat de primarul general al Municipiului Bucure~ti ~i dite un membru 
desemnat de fiecare dintre cei ~ase primari de sector. 

(2) Membrul consiliului director care este desemnat de primarul general al Municipiului Bucure~ti este 
pre~edintele consiliului director. 

(3) Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru aC»'l.uJn 
vigoare. Primarul general al Municipiului Bucure~ti ~i p · ·---~-
persoana pe care au desemnat-o ca membru in consiliul ~ 
momentul primirii notificarii de inlocuire de catre Asoci ,';tlct 
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( 4) Componenta consiliului director este urmatoarea: 

Primar General al Municipiului Bucure~ti; 
Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucure~ti; 
Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti; 
Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucure~ti; 
Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucure~ti; 
Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucure~ti; 
Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucure~ti; 

Art. 23. - (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotanirilor adunarii generale a Asociatiei 
~i exercita atributiile prevazute de prezentul statut ~i cele ce ii vor fi delegate de adunarea generala. 

(2) Consiliul director exercita urmatoarele atributii privind activitatea proprie a Asociatiei: 
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri 
~i cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri ~i cheltuieli al exercitiului financiar viitor 
~i proiectul programelor Asociatiei; 
b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul urmator, care se va include in proiectul de buget al 
Asociatiei, supus spre aprobare adunarii generale; 
c) aproba actele juri dice ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, cu exceptia contractelor a caror 
valoare depa~e~te echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro; 
d) angajeaza personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de 
personal aprobate de adunarea generala a Asociatiei ~i tim1nd cont de bugetul aprobat de aceasta; 
e) in relatia cu asociatii, monitorizeaza plata cotizatiei anuale de catre ace~tia la bugetul Asociatiei ~i 
decide masurile care urmeaza sa fie luate impotriva asociatilor care nu ~i-au achitat cotizatia datorata in 
termenul prevazut de prezentul statut; 
f) orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. 

(3) Consiliul Director are urmatoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociati 
conform art. 5 alin. (2): 

a) Sa propuna adunarii generale protocoale de colaborare cu asociatii ~i cu tertii pentru a asigura 
colectarea selectiva a de~eurilor, sortarea de~eurilor, gestionarea de~eurilor reziduale de pe raza 
municipiului Bucure~ti , tratarea biode~eurilor colectate separat ~i depozitarea finala a de~eurilor 
in conformitate cu cerintele legislatiei europene ~i nationale din sectorul serviciului de gestionare 
a de~eurilor; 

b) Sa asigure sprijinul tehnic pentru intocmirea tuturor documentatiilor necesare in vederea 
realizarii investitiilor pentru colectarea selectiva a de~eurilor, sortarea de~eurilor, instalatii de 
digestie anaeroba a de~eurilor biodegradabile, instalatia de tratare mecano-biologica a de~eurilor 
~i de recuperare materiala, instalatii pentru compostarea biode~eurilor generate in municipiul 
Bucure~ti, instalatie pentru gestionarea de~eurilor de constructii ~i demolari din municipiul 
Bucure~ti, un centru de aport voluntar al de~eurilor voluminoase precum ~i o capacitate de 
depozitare finala corespunzatoare; 

c) Sa asigure controlul respectarii unui flux corespunzator al de~eurilor de catre toate partile 
responsabile, care va conduce la asigurarea cantitatii de de~euri necesare functionarii optime a 
infrastructurii pentru colectarea selectiva a de~eurilor, a statiilor de sortare a de~eurilor, a 
instalatiilor de digestie anaeroba a de~eurilor biodegradabile, a instalatiei de tratare mecano
biologica ~i recuperare materiala, a instalatiilor pentru compostarea biode~eurilor, precum ~i a 
instalatiei pentru gestionarea de~eurilor din constructii ~i demolari ; 

d) Sa asigure sprijinul tehnic pentru elaborarea document · · are in vederea accesarii 
fondurilor europene ~i a altor surse de finantare pentru r ~~·mvestl · or mentionate la litera 
b), realizate de fiecare dintre asociati; "~,...,<$1-~6\ * ~ !\ Nlc1p

1 
e) Sa asigure sprijinul tehnic pentru elaborarea docume :~J' · ~ _ ~ ~ elegarea tb ilor 

0<~ ~ 
de gestionare a de~eurilor CU privire la activitatile car ttl it'_- _ ... ·: l. Carui as r- t· ~~~~cCJ141 ll>C"l 

~'!J>, <:?! .• ~ Scf? i?Al...q c: 
7 "' -4 _ ~u" vg-11 ~ 

' " 0/ '"10 "' -~ 1>1 ~; . ,~7 
~~~~, cp,.~ ' - 'IA/ 



f) Sa asigure monitorizarea ~i controlul serviciului de gestionare a de~eurilor; 
g) Sa implementeze masurile luate de adunarea generala cu privire la modul de respectare a 

obligatiilor stabilite in sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de 
delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta ~i a nivelurilor 
serviciilor, ajutarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate Ia incheierea 
contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 2111996, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, exploatarea eficienta ~i in conditii de 
siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public ~i/sau 
privat al asociatilor, aferente serviciilor, realizarea investitiilor prevazute in contractual de 
delegare a gestiunii in sarcina operatorului, de asigurare a protectiei mediului ~i a domeniului 
public, asigurare a protectiei utilizatorilor; 

Art. 24.- (1) Consiliul Director se intrune~te in ~edinte, eel putin o data pe luna sau ori de cate ori este 
nevoie, la convocarea pre~edintelui Consiliului Director. 

(2) Deciziile Consiliului Director se iau in prezenta ~i cu votul majoritatii mernbrilor consiliului director. 
Daca Ia prima convocare cvorumul nu este indeplinit, Consiliul Director se convoaca pentru o data 
ulterioara, care nu poate fi rnai tarziu de 5 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, 
iar la a doua convocare Consiliul Director este valabil intrunit indiferent de numarul de membri prezenti, 
iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Nicio hotarare a consiliului director, 
indiferent de tipul ~i obiectul ei, nu poate fi adoptata in mod valabil decat in prezenta ~i cu votul favorabil 
al pre~edintelui Consiliului Director. In cazul in care pre~edintele Consiliului Director exprima un vot 
nefavorabil cu privire la un proiect de hotarare a Consiliului Director, acest vot nefavorabil trebuie 
validat de catre Consiliul General al Municipiului Bucure~ti in termen de 30 de zile de la data ~edintei 
Consiliului Director. In cazul in care Consiliul General al Municipiului Bucure~ti nu valideaza votul 
nefavorabil in termen de 30 de zile de la data ~edintei Consiliului Director, votul este considerat 
favorabil. 

(3) Consiliul Director va alege dintre participantii la ~edinta un secretar (de regula un membru al 
aparatului tehnic) care va redacta procesul-verbal al ~edintei. Procesele-verbale se sernneaza de catre 
mernbrii consiliului director prezenti. Deciziile Consiliului Director se consernneaza intr-un registru, 
special destinat acestui scop, care se pastreaza la sediul Asociatiei. 

( 4) Pentru realizarea scopului ~i obiectivelor sale, Consiliul Director va numi un aparat tehnic propriu 
care va fi condus de un director executiv. Aparatul tehnic este compus din personal angajat prin contract 
individual de muncii ~i este finantat din resursele Asociatiei. 

(5) Modul de organizare ~i functionare a aparatului tehnic sunt stabilite prin Regulamentul de organizare 
~i functionare al aparatului tehnic ~i Regulamentul intern, aprobate prin decizie a Consiliului Director. 

( 6) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului 
tehnic vor avea statutul de salariati ai Asociatiei. 

(7) Din aparatul tehnic vor face parte eel putin urrnatoarele persoane: 
a) un director executiv; 
b) un secretar 
c) un contabil; 
d) unul sau mai multi consilieri juridici; 
e) un numar suficient de speciali~ti . 

a in considerare sumele 
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Controlul financiar al Asociatiei 

Art. 25. - (1) Controlul financiar internal Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din 
eyapte membri: un membru desemnat de primarul general al Municipiului Bucureeyti eyi dl.te un membru 
desemnat de fiecare dintre cei ~ase primari de sector. 

(2) Comisia de cenzori este organul de control al Asociatiei care asigura controlul activitatii economico
financiare eyi urmare~te respectarea legalitatii financiar-contabile in angajarea, administrarea ~i 
exploatarea bunurilor materiale eyi a resurselor financiare ale Asociatiei. 

(3) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil 
autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. Primarul general al Municipiului Bucure~ti ~i primarii 
de sector pot inlocui in orice moment persoana pe care au desemnat-o ca membru in comisia de cenzori, 
iar inlocuirea va produce efecte de la momentul primirii notificarii de inlocuire de catre Asociatie. 

(4) Comisia de cenzori i~i poate elabora un regulament intern de functionare. 

(5) Comisia de cenzori are atributiile prevazute la art. 271''2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, 
aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

( 6) Componenta nominal a a primei comisii de cenzori este urmatoarea: 

• Gabriela Elena Cristea- Director Executiv - Directia Programare Executie Bugetara 
• Victor Stanuca- Sef Serviciu- Serviciul Contabilitate- Directia Generala Economica 
• Ana Cristina Craciun- Expert Superior- Serviciul Elaborare Buget si Executie Bugetara 
• Roxana Nitu- Expert Principal- Serviciul Raportare Buget si Executie Bugetara 
• Mirela Marica- Sef Serviciu Funciar - Directia Generala Economica 
• Dumitrescu Georgeta- Directia Economic- Compania Municipala Publicitate si Afi~aj 
• Ana Marijeana Achim- Sef Serviciu- Serviciul Elaborare Buget si Executie Bugetara 

Capitolul VII - Dizolvarea ~i lichidarea 

Art. 26. - Asociatia se dizolva: 
a) de drept; 
b) prin hotan1rea instantei judecatore~ti competente; 
c) prin hotararea adunarii general e. 

Art. 27. - Asociatia se dizolva de drept prin: 
a) imposibilitatea realizarii scopului ~i obiectivelor pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 
(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu prezentul 
statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care adunarea generala sau, dupa caz, 
consiliul director trebuia sa se constituie: 
c) reducerea numarului de asociati sub limita de 3, daca acesta nu a fost completat in termenul legal 
prevazut in acest scop. 
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Art. 29. - ( 1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de legislatia privind asociatiile. 
(2) Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat 
sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotararii adunarii generale sau a instantei 
judecatore~ti competente. 

Art. 30. - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul 
asociatiilor ~i fundatiilor. 

(2) Asociatia i~i inceteaza existenta Ia data radierii ei din Registrul asociatiilor ~i fundatiilor. 

Capitolul VIII - Dispozitii finale 

Art. 31. - (1) Prezentul statut este guvernat de legea romana. In situatia in care intervin modificari ale 
legislatiei in domeniu, prezentul statut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi. 

(2) Toate litigiile nascute din sau in legatura cu acest statut, inclusiv orice problema privind interpretarea, 
validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi deduse spre solutionare 
instantelor judecatore~ti competente. 

(3) Persoana imputernicita sa desfii~oare procedura de dobandire a personalitatii juri dice a Asociatiei 
este domnul DAN NICU~OR DANIEL, care poate mandata o alta persoana in acest sens. 

Prezentul statut a fost semnat in 8 (opt) exemplare originale, astazi, ... 

ASOCIATII: 

Municipiul Bucuresti 
Prin primar general DAN NICU~OR DANIEL 
[semnatura ~i ~tampila] 

Sectorull al Municipiului Bucure~ti 
Prin primar ARMAND CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE 
[semnatura ~i ~tampila] 

Sectorul2 al Municipiului Bucure~ti 
Prin primar MIHAIU RADU-NICOLAE 
[semnatura ~i ~tampila] 

Sectorul3 al Municipiului Bucure~ti 
Prin primar NEGOITA ROBERT SORIN 
[semnatura ~i ~tampila] 

Sectorul 4 al Municipiului Bucure~ti 
Prin primar BALUTA DANIEL 
[semnatura ~i ~tampila] 
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Sectorul 5 al Municipiului Bucure~ti 
Prin primar POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE 
[semnatura ~i ~tampila] 

Sectorul 6 al Municipiului Bucure~ti 
Prin primar CIUCU ClPRIAN 
[semnatura ~i ~tampila] 
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