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  Anexa nr. 1 la H.C.L. Copsa Mica nr.42/2020 

 

ACTUL CONSTITUTIV 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de transport public local prin curse regulate 

„NORD TRANS” 

 

Art. 1.ASOCIAȚII: 

1. MUNICIPIUL MEDIAȘ prin Consiliul Local al Municipiului cu sediul în 

municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, județul Sibiu, cod poștal 551017, 

reprezentat de domnul Gheorghe Roman, în calitate de Primar al Municipiului Mediaș, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului 

Mediaș nr. 332/25.11.2019; 

2. COMUNA ALMA prin Consiliul Local al Comunei Alma, cu sediul în comuna 

Alma, str. Mihai Eminescu nr. 226, județul Sibiu, reprezentată de domnul Marius 

AlinCălin, în calitate de Primar al Comunei Alma, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alma nr. 66/2019; 

3. COMUNA AȚEL prin Consiliul Local al Comunei Ațel, cu sediul în comuna 

Ațel, Piața Regele Mihai I nr. 388 județul  Sibiu reprezentată de domnulIoan-Ovidiu 

Aldeaîn calitate de Primar al Comunei Ațel, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ațel nr. 42/2019; 

4. COMUNA AXENTE SEVER prin Consiliul Local al Comunei Axente Sever, 

cu sediul în comuna Axente Sever, Strada Principală nr. 308 județul Sibiu, 

reprezentată de domnul Marius Grecu în calitate de Primar al Comunei Axente Sever 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Axente 

Sever nr. 56/2019; 

5. COMUNA BIERTAN prin Consiliul Local al Comunei Biertan, cu sediul în 

comuna Biertan, Strada 1 Decembrie 1918 nr.19județul Sibiu, reprezentată de domnul 

Mircea- Mihai Dragomir în calitate de Primar al Comunei Biertan legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Biertan nr. 32/2019; 

6. COMUNA BLĂJEL prin Consiliul Local al Comunei Blăjel, cu sediul în 

comuna Blăjel,str. Tudor Vladimirescu nr. 70, județul Sibiu, reprezentată de domnul 

Marius Mărginean în calitate de Primar al Comunei Blăjel legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Blăjel nr. 62/2019; 

7. COMUNA BRATEIU prin Consiliul Local al Comunei Brateiu, cu sediul în 

comuna Brateiu,str. Principală nr. 513, județul Sibiu, reprezentată de doamna Elena 

Marian în calitate de Primar al Comunei Brateiu legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brateiu nr.36/2019 
8. ORAȘUL COPSA MICĂ prin Consiliul Local al orașului Copșa Mică, cu 

sediul în orașul Copșa Mică,str. Aleea Castanilor nr. 8, județul Sibiu, reprezentat de 

domnul Daniel Tudor Mihalache în calitate de Primar al orașului Copșa Mică legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Copșa Mică 

nr.49/2019 
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9. COMUNA DÎRLOS prin Consiliul Local al Comunei Dârlos, cu sediul în 

comuna Dârlos,str. Principală nr. 590,  județul Sibiu, reprezentată de domnul Ioan 

Lupu în calitate de Primar al Comunei Dârlos legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dârlos nr.66/2019 
10. ORAȘUL DUMBRĂVENI prin Consiliul Local al orașului Dumbrăveni, cu 

sediul în orașul Dumbrăveni, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 6, județul Sibiu, 

reprezentat de domnul Emil Dârloșan în calitate de Primar al orașului Dumbrăveni 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orașului 

Dumbrăveni nr. 148/2019 
11. COMUNA MOȘNA prin Consiliul Local al Comunei Moșna, cu sediul în 

comuna Moșna,str. Principală nr. 76,județul Sibiu, reprezentată de domnul Eugen 

Roba în calitate de Primar al Comunei Moșna legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moșna nr. 66/2019 
12. COMUNA ȘEICA MICĂ prin Consiliul Local al Comunei Șeica Mică, cu 

sediul în comuna Șeica Mică,str. Principală nr. 75, județul Sibiu, reprezentată de 

domnul Emil Marius Urian în calitate de Primar al Comunei Șeica Mică legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șeica Mică 

nr.52/2019 

13. COMUNA TÂRNAVA prin Consiliul Local al Comunei Târnava, cu sediul în 

comuna Târnava,str. 1 Decembrie nr. 5,județul Sibiu, reprezentată de domnul Norbert 

Jacint Pleiner în calitate de Primar al Comunei Târnava legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Târnava nr. 63/2019 

14. COMUNA VALEA VIILOR prin Consiliul Local al Comunei Valea Viilor, cu 

sediul în comuna Valea Viilor,str. Principală nr. 342, județul Sibiu, reprezentată de 

domnul Ilie Avram Pinte în calitate de Primar al Comunei Valea Viilor legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Viilor 

nr.51/2019 
 

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, în baza hotărârilor consiliilor locale, 

în mod liber și de comun acord, își exprimă voința de a se asocia și de a înființa 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

transport public local prin curse regulate, denumită ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „NORD TRANS", denumită în 

continuare Asociația, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006 republicată, ale Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice, precum ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005. 

Asociația este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică. 
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Art.2. DENUMIREA 

 

Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„NORD TRANS", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 

181509/18.05.2020, eliberat de Ministerul Justiției. 

 

Art.3. SEDIUL 

1.Sediul Asociației este în România, str. Unirii nr. 4 Mediaș, jud. Sibiu. 
2.Sediul Asociației poate fi schimbat pe raza oricărei unități administrativ-teritoriale 

asociate în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației. 

Art.4. DURATA DE FUNCȚIONARE A ASOCIAȚIEI 

Asociația este constituită si va funcționa pe o durată nedeterminată, începând cu 

data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei 

Mediaș. 

Art.5. VOINȚA DE ASOCIERE. SCOPUL ASOCIAȚIEI 

1. Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia 

în cadrul asociației, cu denumirea ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „NORD TRANS", constituită în scopul înființării, organizării, 

reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate (denumit în continuare 

Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum 

și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau 

regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 

utilități publice aferente Serviciului pe baza Strategiei de dezvoltare a acestuia. 

2.  Forma de gestiune a Serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate va fi gestiune delegată prin atribuire directă în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și ale Regulmentului 

(CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 șinr. 1107/70 ale Consiliului.   

3.  Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este 

interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre 

pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să 

respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul"poluatorul plătește", 

atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și 

creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de transport local prin curse . 
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Art.6. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

1. Patrimoniul inițial al Asociației este de 28.000 lei, constituit din contribuția în 

numerar a membrilor Asociației, după cum urmează: 

-  suma de 2000 lei Municipiul Mediaș 

- suma de 2000 lei Comuna Alma 

-  suma de 2000lei Comuna Ațel 

-  suma de 2000lei Comuna Axente Sever 

-  suma de 2000lei Comuna Biertan 

-  suma de 2000lei Comuna Blăjel 

-  suma de 2000lei Comuna Brateiu 

-  suma de 2000lei Orașul Copșa Mică 

-  suma de 2000lei Comuna Dârlos 

-  suma de 2000lei Orașul Dumbrăveni 

-  suma de 2000lei Comuna Moșna 

-  suma de 2000lei Comuna Șeica Mică 

-  suma de 2000lei Comuna Târnava 

-  suma de 2000lei Comuna Valea Viilor 
  2. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 

 a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și 
alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre; 
 b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 
 c) donații, sponsorizări sau legate; 
 d) orice alte surse de venit prevăzute de lege sau de Statutul Asociației. 

3. Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice 

directe. 
4. În cazul aprobării aderării de noi membri la Asociatie, patrimoniul Asociatiei se 

va majora cu contribuția noului membru la patrimoniul deja constituit. Contribuția în 

numerar a noului membru, la patrimoniul Asociației, este în valoare de 4.000 lei. 

Art.7. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI 

CONTROL 

A. Conducerea Asociației 

 (1) Adunarea Generală este formată din următorii membri:  

l) Membru, reprezentant  al Municipiului MEDIAȘ : domnul Primar Gheorghe 

Roman, numit de Consiliul Local al Municipiului Mediaș, județul Sibiu 

2) Membru, reprezentant al Comunei ALMA: domnul Primar Marius Alin 

Călin, numit de Consiliul Local al Comunei Alma, județul Sibiu; 

 3) Membru, reprezentant al Comunei AȚEL: domnul Primar Ioan-Ovidiu 

Aldea, numit de Consiliul Local al Comunei Ațel, județul Sibiu; 

   4) Membru, reprezentant al Comunei AXENTE SEVER: domnul Primar 

Marius Grecu, numit de Consiliul Local al Comunei Axente Sever, județul Sibiu; 
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    5) Membru, reprezentant al Comunei BIERTAN: domnul Primar Mircea- 

Mihai Dragomir, numit de Consiliul Local al Comunei Biertan, județul Sibiu 

   6)  Membru, reprezentant al Comunei BLĂJEL: domnul Primar Marius 

Mărginean, numit de Consiliul Local al Comunei Blăjel, județul Sibiu; 

   7)  Membru, reprezentant al Comunei BRATEIU: doamna Primar Elena 

Marian, numit de Consiliul Local al Comunei Brateiu, județul Sibiu 

   8) Membru, reprezentant al Orașului COPȘA MICĂ : domnul Primar Daniel 

Tudor Mihalache, numit de Consiliul Local al Orașului Copșa Mică, județul Sibiu 

    9) Membru, reprezentant al Comunei DÂRLOS: domnul Primar Ioan Lupu, 

numit de Consiliul Local al Comunei Dârlos, județul Sibiu 

   10) Membru, reprezentant al Orașului DUMBRĂVENI : domnul Primar Emil 

Dârloșan, numit de Consiliul Local al Orașului Dumbrăveni, județul Sibiu 

    11) Membru, reprezentant al Comunei MOȘNA: domnul Primar Eugen Roba, 

numit de Consiliul Local al Comunei Moșna, județul Sibiu 

    12) Membru, reprezentant al Comunei ȘEICA MICĂ: domnul Primar Emil 

Marius Urian, numit de Consiliul Local al Comunei Șeica Mică, județul Sibiu 

    13) Membru, reprezentant al Comunei TÂRNAVA: domnul Primar Norbert 

Jacint Pleiner, numit de Consiliul Local al Comunei Târnava, județul Sibiu 

    14) Membru, reprezentant al Comunei VALEA VIILOR: domnul Primar Ilie 

Avram Pinte, numit de Consiliul Local al Comunei Valea Viilor, județul Sibiu 

(2) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei, format din 

reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale asociate. Reprezentanții 

unităților administrative asociate sunt primarii.  

(3) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. 

Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa 

prevederilor Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ.  

(4) Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară.  

(5) Organizarea, funcționarea, competențele adunării generale respectiv durata 

mandatelor membrilor adunării generale sunt stabilite prin Statut. 

B. Administrarea Asociației 

(1) Consiliul Director este organul executiv al Asociației este condus de 

Președintele Asociației și încă 4 membri numiți de adunarea generală pe  perioadă  

echivalentă cu durata mandatului de primar al unității administrativ-teritoriale pe care 

o reprezintă. Prin statut, asociaţii pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu 

condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie 

impar.  

(2) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune 

adunării generale înfiinţarea unui aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei. 

 (3) Organizarea, funcționarea, competențele consiliului director respectiv 

durata mandatelor membrilor sunt stabilite prin Statut.  

(4) Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director: 
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       1. Președinte: Domnul ……………., Primar al …………, cetățean român, 

domiciliat in …….., județul Sibiu, identificat cu C.I. Seria …., nr. ….., eliberatä de 

SPCLEP …. la data de ……..  
       2.  Membru: Domnul ………, Primar al Comunei ……, cetățean român, 

domiciliat în comuna ……., județul Sibiu, identificat cu B.I./ C.I. seria …., nr. …., 

eliberat/ä de la data de …… 
3.  Membru: Domnul ………, Primar al Comunei ……, cetățean român, 

domiciliat în comuna ……., județul Sibiu, identificat cu B.I./ C.I. seria …., nr. …., 

eliberat/ä de la data de …… 
       4.  Membru: Domnul ………, Primar al Comunei ……, cetățean român, 

domiciliat în comuna ……., județul Sibiu, identificat cu B.I./ C.I. seria …., nr. …., 

eliberat/ä de la data de …… 

       5.  Membru: Domnul ………, Primar al Comunei ……, cetățean român, 

domiciliat în comuna ……., județul Sibiu, identificat cu B.I./ C.I. seria …., nr. …., 

eliberat/ä de la data de …… 

 

C. Controlul financiar al Asociației 

 (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de 

cenzori formată din 3 membri, numiți de Adunarea Generală a Asociației pentru o 

perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.  

(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori 

trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. 

 (3) Organizarea, funcționarea și competențele Comisiei de cenzori sunt stabilite 

prin Statut. 

(3)Primii membri ai Comisiei de Cenzori a Asociației sunt:  
l) Membru: Dl/D-na cetățean român, domiciliat în ………… identifica cu B.I./C.I. 

seria eliberat/-ă de ……… la data de ……… 
2) Membru: Dl/D-na cetățean român, domiciliat în ………… identifica cu B.I./C.I. 

seria eliberat/-ă de ……… la data de ……. 

3) Membru: Dl/D-na cetățean român, domiciliat în ………… identifica cu B.I./C.I. 

seria eliberat/-ă de ……… la data de……. 

 

Art.8. PROCEDURA DE CONSTITUIRE 

Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice a 

Asociației se împuternicește doamna Diana Cosmina Stama, cetățean român, cu 

domiciliul în Mediaș, str. Turda, nr.9, bl. 20, ap.15, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria 

SB nr. 760353 eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 07.07.2016. 

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în …..  exemplare originale, astăzi 

……., data autentificării. 
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ASOCIAŢII: 

MUNICIPIUL MEDIAȘ 

Prin Primar Gheorghe Roman 

 

( semnătura și ștampila ) 

 

COMUNA ALMA 

Prin Primar Marius Alin Călin 

 

(semnătura și ștampila) 

COMUNA AȚEL 

Prin Primar Ioan-Ovidiu Aldea 

 

(semnătura și ștampila) 

COMUNA AXENTE SEVER 

Prin Primar Marius Grecu  

 
(semnătura și ștampila) 

 

COMUNA BIERTAN 

Prin Primar Mircea- Mihai Dragomir 

 
(semnătura și ștampila) 

 

COMUNA BLĂJEL 

Prin Primar Marius Mărginean 

 

(semnătura și ștampila) 

 

COMUNA BRATEIU 

Prin Primar Elena Marian 

 

(semnătura și ștampila) 

 

ORAȘUL COPȘA MICĂ 

Prin Primar Daniel Tudor Mihalache 

 

(semnătura și ștampila) 
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COMUNA DÂRLOS 

Prin Primar Ioan Lupu 

 

(semnătura și ștampila) 

 

ORAȘUL DUMBRĂVENI 

Prin Primar Emil Dârloșan 

 

(semnătura și ștampila) 

 

COMUNA MOȘNA 

Prin Primar Eugen Roba 

 

(semnătura și ștampila) 

 

COMUNA ȘEICA MICĂ 

Prin Primar Emil Marius Urian 

 

(semnătura și ștampila) 

 

COMUNA TÂRNAVA 

Prin Primar Norbert Jacint Pleiner 

 

(semnătura și ștampila) 

 

COMUNA VALEA VIILOR 

Prin Primar Ilie Avram Pinte 

 

(semnătura și ștampila) 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

 

Comiza Cornel Secretar general 

 Şerban Dorin 


