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ROMÂNIA                                                                                          Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                                                                AVIZAT, 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 
 

H O T Ă R Â R E A  
privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia  

 
Consiliul Județean Gorj,; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice și Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;  
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95/27.11.2007 privind participarea Județului Gorj la 

constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 
- Încheierea nr. 59/08.04.2008, pronunțată de Judecătoria Craiova în Dosarul nr. 8158/215/2008, prin care 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia i s-a acordat personalitate juridică; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Adresa Consiliului Județean Dolj nr. 4518/25.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

3076/26.02.2021; 
- Adresa Consiliului Județean Dolj nr. 5062/04.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

3609/09.03.2021; 
 

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 (1) - Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia, potrivit Actului adiţional nr. 4/2021, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 (2) Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, potrivit  Actului 
adiţional nr. 4/2021, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) - Modificările Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia prevăzute la art. 1 vor fi înscrise, potrivit legii, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Craiova.  

(2) - Se actualizează Actul constitutiv și Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în 
conformitate cu modificările prevăzute la art. 1, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 şi, respectiv, Anexa nr. 4, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu – Președintele Consiliului Județean Gorj, să aprobe în 
numele și pe seama Județului Gorj, modificările prevăzute la art.1 și art.2 și să semneze în numele și pe seama 
Județului Gorj, Actul constitutiv actualizat și Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, 
actualizat, precum și actele adiționale aferente acestora, anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 4 (1) - Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai Popescu, este reprezentantul de drept 
al Județului Gorj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 

(2) Președintele Consiliului Județean Gorj poate delega calitatea de reprezentant al Județului Gorj în Adunarea 
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Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în condițiile legii. 
Art. 5 - Se mandatează reprezentantul Județului Gorj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia să susțină numirea domnului/doamnei ___________________ ca membru în Consiliul 
director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 

Art. 6 - Se împuterniceşte domnul Dorin-Cosmin Vasile, având CI/BI Seria   , nr.                 domiciliat în                                                   
                                                                                                                                                            , județul Dolj, 

să desfășoare formalitățile de actualizare a Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-
Vest Oltenia, la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Craiova, sau orice persoană pe care 
mandatarul și-o va substitui. 
 Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice, proiecte și programe naționale, Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice – 
Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Gorj, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,  precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.  

(2) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul 
Consiliului Județean Gorj, împreună cu persoana juridică de drept privat implicată.  
 
 
 
               PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
           Cosmin – Mihai Popescu                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr._____ 
Adoptată în ședința din _______________2021 
Cu un număr de __________voturi 
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Din totalul numărului de consilieri în funcție 
ANEXA NR. 1  

la HCJ nr. ______ din ________ 2021 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 4/2021  
la 

ACTUL CONSTITUTIV 
            AL ASOCIAŢIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA 

 
Art. I  (1) Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia se revizuiește în conformitate cu 
prevederile art. 17, alin. 1), lit. (l) din Statutul Asociaţiei şi art. 33 din O.G.  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2)   La revizuirea Actului constitutiv au fost avute în vedere: 
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Art. II - Se revizuieste art. 1 din Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și va avea 
următorul cuprins: 
 
”ART I - ASOCIAŢII: 

 
1. Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, strada Calea Unirii, nr. 19, Judeţul Dolj, 
cod poștal 200585, reprezentat de Dorin Cosmin Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Dolj, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. -/16.10.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 7291/63/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Dolj a domnului Dorin Cosmin Vasile; 
 
2. Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4, Judeţul Gorj, 
cod 210191, reprezentat de Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Gorj, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 1/09.10.2020 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 2071/95/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Gorj a domnului Popescu Cosmin-Mihai; 
 
3. Judeţul Mehedinți, prin Consiliul Judeţean Mehedinți, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Calea 
Traian, nr. 89, Judeţul Mehedinți, cod poștal 220134, reprezentat de Aladin Gigi Georgescu, în calitate de Preşedinte 
al Consiliului Județean Mehedinț i, legal împuternicit prin Încheierea nr. -/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Mehedinti – 
Secția I Civilă în Dosarul nr. 2505/101/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 
Mehedinți a domnului Aladin Gigi Georgescu; 
 
4. Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Municipiul Slatina, strada B-dul A.I.Cuza, nr. 14, Judeţul Olt, 
cod poștal 230025, reprezentat de Marius Oprescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Olt, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 23/13.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt – Secția I Civilă în Dosarul nr. 1660/104/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Olt a domnului Marius Oprescu; 
 
5. Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada Gral. Praporgescu, 
nr. 1, Judeţul Vâlcea, cod poștal 240595, reprezentat de Constantin Rădulescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului 
Județean Vâlcea, legal împuternicit prin Încheierea nr. 45/14.10.2020 pronunțată de Tribunalul Vâlcea – Secția a II-a Civilă 
în Dosarul nr. 2715/90/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a 
domnului Constantin Rădulescu; 
 
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,   
 



 

 

4 

s-au asociat şi au înfiinţat „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia” în conformitate cu prevederile 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
Art. III – Art. II ”Scopul Asociației”din Actul constitutiv devine art. V – ”Voința de asociere/Scopul asociației” și va avea 
următorul cuprins: 
”VOINȚA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAȚIEI 
Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia constituită în scopul promovării și realizării proiectelor de dezvoltare regională de 
interes comun în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educație, utilități publice, resurse umane, cercetare-
inovare, administrație, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă, cooperare teritorială, competitivitate economică”. 
 
Art. IV – Art. III – ”Obiectivele Asociației” din Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia devine art. VI și se modifică în sensul completării punctului 2 cu litera o), respectiv:  
”o) sprijinirea măsurilor care vor fi finanțate prin Programul Operațional de Tranziție Justă (creșterea și diversificarea 
economică, ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și 
economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din 
surse regenerabile precum și digitalizare) pentru cele două zone identificate, respectiv județul Gorj (extracție și utilizare 
cărbune pentru producție de energie electrica și termica) și județul Dolj (utilizare cărbune pentru producție de energie 
electrică și termică sau în industria grea, produse chimice, ciment, de prelucrare a metalelor, îngrășăminte etc.).” 
 
Art. V – Art. IV - ”Denumirea” din Actul constitutiv devine art. II.  
 
Art. VI - Art. V – ”Sediul” din Actul constitutiv devine art. III. 
 
Art. VII – Art. VI – ”Durata”din Actul constitutiv devine art. IV. 
 
Art. VIII – Se revizuiește Art. VII – ”Patrimoniu inițial” din Actul constitutiv și va avea următorul cuprins: 
”   (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 10.000 lei, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum 
urmează:   

a) Consiliul Județean Dolj  - 2.000 lei; 
b) Consiliul Județean Gorj  - 2.000 lei; 
c) Consiliul Județean Mehedinți - 2.000 lei; 
d) Consiliul Județean Olt  - 2.000 lei; 
e) Consiliul Județean Vâlcea - 2.000 lei; 

   (2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:   
   a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;   
   b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;   
   c) donaţii, sponsorizări sau legate;   
   d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.   
   (3) Asociaţia nu va desfăşura activităţi economice directe”. 
 
Art. IX – Se revizuiește Art. VIII – ”Organe de conducere, administrare și control” din Actul constitutiv și va avea 
următorul cuprins: 
”PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL      
Conducerea Asociaţiei   
    Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin 
hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.   
    Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:   
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   - dl/dna ....., numit de Consiliul Judeţean Dolj.;   
   - dl/dna....., numit de Consiliul Județean Gorj;   
   - dl/dna....., numit de Consiliul Județean Mehedinți;   
   - dl/dna ....., numit de Consiliul Județean Olt;   
   - dl/dna....., numit de Consiliul Județean Vâlcea;   
    Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei 
şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.   
    Administrarea Asociaţiei   
    Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) 
membri numiţi de adunarea generală. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în 
cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.   
    Sunt numiţi în calitate de membri ai consiliului director:   
   ▪ ............................................... (datele de identificare) - preşedintele Asociaţiei;   
   ▪ .........................................................................; (datele de identificare)   
   ▪ ......................................................................... . (datele de identificare)   
   ▪ ......................................................................... . (datele de identificare)   
   ▪ ......................................................................... . (datele de identificare)   
   Controlul financiar al Asociaţiei   
    Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea generală a Asociației pentru o 
perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.   
   Cenzorul Asociaţiei este:   
- Ștefănescu Magdalena Carmen, cetățean român, născut la dată de 16.08.1953, în localitatea Craiova, județul Dolj, 
posesor al B.I. seria DK nr. 478769, eliberat de Poliția Municipiului Craiova, la data de 27.04.1999. 
 
Art. X – Celelalte prevederi din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia rămân în 
vigoare. 
 
Art. XI  - În temeiul art. 33 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezentele modificări ale Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia vor fi înscrise în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Craiova, prin împuternicit domnul Dorin – Cosmin Vasile, 
având CI Seria DZ, nr. 186681, domiciliat în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, str. Crinului, nr. 7, județul Dolj, sau orice 
persoană pe care mandatarul şi-o va substitui. 
 

Prezentul Act constitutiv a fost redactat și semnat în 10  exemplare originale, astăzi, data autentificării sale. 
 

  Asociaţii:     
Județul Dolj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Dolj  - ___________________________________________ 
Județul Gorj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Gorj  - ___________________________________________ 
Județul Mehedinți, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Mehedinți - ___________________________________________ 
Județul Olt, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Olt  - ___________________________________________ 
Județul Vâlcea, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea - ___________________________________________ 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
           Cosmin – Mihai Popescu                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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                                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
ANEXA NR. 2  

la HCJ nr. ______ din ________ 2021 
 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 4/2021 

la 
STATUTUL 

                 ASOCIAŢIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA 
 
 
 
Art. I  (1) Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia se revizuiește în conformitate cu 
prevederile art. 17, alin. 1), lit. (l) din Statutul Asociaţiei şi art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2)   La revizuirea Statutului au fost avute în vedere: 
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Art. II – Se revizuiește paragraful ”Asociații” și va avea următorul cuprins: 
” Asociații:  
1. Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, strada Calea Unirii, nr. 19, Judeţul Dolj, 
cod poștal 200585, reprezentat de  Dorin Cosmin Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Dolj,  legal 
împuternicit prin Încheierea nr. -/16.10.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 7291/63/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Dolj a domnului Dorin Cosmin Vasile; 
 
2. Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4, Judeţul Gorj, 
cod 210191, reprezentat de Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Gorj, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 1/09.10.2020 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 2071/95/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Gorj a domnului Popescu Cosmin-Mihai; 
 
3. Judeţul Mehedinți, prin Consiliul Judeţean Mehedinți, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Calea 
Traian, nr. 89, Judeţul Mehedinți, cod poștal 220134, reprezentat de Aladin Gigi Georgescu, în calitate de Preşedinte 
al Consiliului Județean Mehedințilegal împuternicit prin Încheierea nr. -/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Mehedinti– 
Secția I Civilă în Dosarul nr. 2505/101/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 
Mehedinți a domnului Aladin Gigi Georgescu; 
 
4. Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Municipiul Slatina, strada B-dul A.I.Cuza, nr. 14, Judeţul Olt, 
cod poștal 230025, reprezentat de Marius Oprescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Olt, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 23/13.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt – Secția I Civilă în Dosarul nr. 1660/104/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Olt a domnului Marius Oprescu; 
 
5. Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada Gral. Praporgescu, 
nr. 1, Judeţul Vâlcea, cod poștal 240595, reprezentat de Constantin Rădulescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului 
Județean Vâlcea,  legal împuternicit prin Încheierea nr. 45/14.10.2020 pronunțată de Tribunalul Vâlcea – Secția a II-a Civilă 
în Dosarul nr. 2715/90/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a 
domnului Constantin Rădulescu; 
 
Denumite colectiv “Asociații” şi  individual “Asociatul” 
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Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii 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 aprobată prin Legea 246/2005, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu nitară Sud-Vest 
Oltenia (denumită în cele ce urmează „Asociaţia”), propunându -şi ca scop promovarea şi realizarea proiectelor de 
dezvoltare regionala de interes comun in domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, turism, educatie, utilitati 
publice, resurse umane, cercetare-inovare, administratie, mediu de afaceri, dezvoltare durabila.”  
 
Art. III - Se modifică ”CAPITOLUL I - Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei”, art. 2 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și va avea următorul cuprins: 
 
”CAPITOLUL I 
Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei   
 
Art. 2. -  (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19, et. 1, cam. 56, județul Dolj. 
   (2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza 
unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform prezentului statut.   
 
Art. IV - Se modifică ”CAPITOLUL II - Scopul şi obiectivele Asociaţiei”, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în sensul completării art.5, punctul 2 cu litera o), respectiv:  
”o) sprijinirea măsurilor care vor fi finanțate prin Programul Operațional de Tranziție Justă (creșterea și diversificarea 
economică, ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și 
economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din 
surse regenerabile precum și digitalizare) pentru cele două zone identificate, respectiv județul Gorj (extracție și utilizare 
cărbune pentru producție de energie electrica și termica) și județul Dolj (utilizare cărbune pentru producție de energie 
electrică și termică sau în industria grea, produse chimice, ciment, de prelucrare a metalelor, îngrășăminte etc.).” 
 

Art. V - Se modifică ”CAPITOLUL III - Patrimoniul Asociaţiei”, art. 7, lit. a) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și va avea următorul cuprins: 
 
”CAPITOLUL III 
Patrimoniul Asociaţiei   
 
   Art. 7 - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:   
   a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;   
   b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;   
   c) donaţii, sponsorizări sau legate;   
   d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.” 
 
Art. VI - Se modifică ”CAPITOLUL IV – Asociaţii”, art. 10, lit. a) și b), art. 11 prin introducerea literei g), art. 12, lit. A, lit. 
B, alin. 1, lit. b) și alin. 2, art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și va avea 
următorul cuprins: 
 
”CAPITOLUL IV 
 
Asociaţii   
   Art. 10. -  Asociaţii au următoarele drepturi:   
   a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe;   
   b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut;   
   c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.   
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  d) să formuleze, cereri, propuneri, sesizari. 
   Art. 11. -  Asociaţii au următoarele obligaţii:   
   a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;   
   b) să plătească cotizaţia anuală, fixată la suma de 5000 lei/an; 
   c) să asigure sumele necesare co-finanțării proiectelor de interes comun; 
   d) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;   
   e) să desemneze un membru în Adunarea Generală a Asociației; 
   f) să nu întreprindă măsuri sau acțiuni care ar putea să aducă prejudicii morale sau materiale celorlalț i membrii ai 
Asociației;    
  g) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei. 
Art. 12. - Calitatea de asociat se pierde în cazul: 

A. retragerii din Asociație 
(1) Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă din Asociaţie, aceasta va notifica preşedintelui Asociaţiei şi 
celorlalţi asociaţi intenţia sa.  
(2) Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel 
de notificări.  
(3) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun şi va hotărî modificarea 
corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.   

B. excluderii din Asociație, 
(1) În cazul în care: 
a) nu își  plătește cota de participare Ia constituirea Asociației sau contribuția necesară în vederea întocmirii și 
implementării proiectelor comune; 
b) nu-și  depune  contribuția proprie  Ia finanțarea  proiectelor  după aprobarea  acestora, Ia termenele stabilite, în 
procesul de implementare a proiectelor; 
c) aduce prejudicii materiale sau financiare Asociației; 
d) nu respectă obligațiile și responsabilitățile asumate prin aderarea Ia Asociație; 
e) nu respectă hotărârile luate de Asociație cu privire la îndeplinirea obiectivelor asumate prin statut și actul constitutiv; 
(2) Excluderea asociaților se face prin hotărârea Adunării generale a Asociației cu votul a 2/3 din numărul  membrilor  
acesteia la prima convocare, iar dacă la aceasta nu  se întrunește cvorumul necesar, excluderea se face prin hotărârea 
majorității asociaților prezenți. În cazul excluderii, Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală în cel mult 30 
de zile de la data la care s-a luat cunoştinţă despre respectiva situaţie. Adunarea generală va hotărî excluderea din 
Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se impun şi va hotărî modificarea corespunzătoare a 
prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.    
(3) Excluderea unui asociat nu duce Ia încetarea obligațiilor asumate în perioada cât acesta a funcționat în Asociație. 
   Art. 13. -  (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri. Pentru a vota o astfel de hotărâre, 
reprezentanţii asociaţilor în Adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea 
unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.   
   (2) În urma adoptării hotărârii Adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un act 
adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.   
   (3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi ale actului constitutiv 
ale Asociaţiei la data aderării sale.” 
 
Art. VII - Se modifică ”CAPITOLUL V – Organele Asociaţiei”, art. 14 - 28 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și va avea următorul cuprins: 
 
”CAPITOLUL V 
Organele Asociaţiei 
 
Art. 14 - Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: 

a) Adunarea generală a Asociației; 
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b) Consiliul director; 
c) Cenzorul.   

 
    Adunarea generală a Asociaţiei   
   Art. 15. -  (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor 
desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.   
(2) Fiecare consiliu județean va desemna un reprezentant ca membru în Adunarea generală a Asociatiei. Mandatul 
reprezentaților este valabil de Ia data numirii acestora până Ia data revocării și înlocuirii lor, prin hotărârea consiliului 
județean competent. 
(3)  Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării 
generale a Asociaţiei.   
(4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor şi preşedintelui 
Asociaţiei, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.   
   Art. 16. -  Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în 
prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel; 
la alegerea Președintelui Asociației se va avea în vedere principiul reprezentării prin rotație.  
   Art. 17. - (1) Atribuţiile Adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:   

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;   
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;   
c) stabilirea contribuției  financiare  a  fiecărui  membru  pentru realizarea  proiectelor comune proporțional cu  

bunurile   și  beneficiile rezultate din  implementarea proiectelor;  
d) aprobarea  raportului  de  activitate  al  Președintelui Asociatiei  pentru  perioada  anterioară; 
e) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;  
f) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;   
g) alegerea şi revocarea cenzorilor, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de 

organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;  
h) aprobarea înființării de filiale; 
i) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, 

şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;   
j) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în 

lei al sumei de 5000 euro;   
k) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;   
l) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;   
m) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;   
n) aprobarea cotizaţiei anuale;   
o) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.   

(2) Prin prezentul  Statut, județele  membre - prin consiliile județene - încredințează Asociației dreptul  ca, prin  Adunarea 
generală a Asociației, să exercite în  numele și pe seama  lor  atribuțiile legate de derularea  proiectelor de dezvoltare  
regională, inițiate în comun. 
Art.   18.  - În  temeiul   art.  17  alin.  (2)  din  prezentul  Statut,  Adunarea generală a Asociaţiei delibereaza  asupra  
aspectelor legate de realizarea obiectivelor Asociației,  având  în  vedere interesul său comun.  
 Art. 19. -  Reprezentanţii asociaţilor în Adunarea generală a Asociaţiei sunt responsabili pentru activitatea lor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
 Art. 20. -  (1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către preşedintele 
Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 1 - 3 asociaţi; 
(2) Adunarea generală a Asociaţiei are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 14, lit. b) şi c).    
(3) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data 
şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei.   
(4)  Participantii  la  ședințele Adunării generale a Asociaţiei vor  fi  reprezentanții  numiți  de consiliile județene. 

act:27963%2012213542
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(5) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai reprezentanţilor 
asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor 
prezentului statut.   
(6) Şedinţele Adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de 
persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.   
(7) Adunarea generală a Asociaţiei va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al 
şedinţei.  
(8) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de  
maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui asociat convocat, conform prevederilor alin. (3), indiferent  
dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.     
(9) Hotărarile adoptate de Adunarea generală a Asociaţiei se semnează de Președinte și de reprezentanții asociaților 
prezenți. 
(10) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează  
la sediul Asociaţiei.   
11) Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile  
adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă.  
Art.  21. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea generală a Asociaţiei. Dreptul de vot 
nu poate fi transmis. 
(2)  Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 se 
iau în prezenţa a trei pătrimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima 
convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 
târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea generală 
este valabil întrunită, indiferent de numărul de asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu majoritatea asociaţilor/asociaţilor 
implicaţi prezenţi. 
 (3) Dacă  o  hotărâre  a  Adunării generale a Asociației  privește  în  mod  direct Serviciile  sau bunurile care aparțin unui 
anumit  județ, nicio hotărâre  nu poate fi luată fără votul favorabil  al reprezentantului  în Adunarea generală a Asociației 
al respectivului județ.      
(4) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la şedinţa unei Adunări generale a Asociaţiei la 
care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest 
scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate.   
Art. 22. - (1)  Hotărârile Adunării generale a Asociaţiei, luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c), 
lit. h)- n)  și art. 17 alin. (2), nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea generală a Asociaţiei decât în baza 
unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este.   
(2) Hotărârile luate de Adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor deliberative ale asociaţilor 
sau asociaţilor implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei. De asemenea, 
Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.   
(3) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca cele 
prevăzute la art. 21 alin. (2), atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.   
(4) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi 
care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.  
(5) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare 
dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze 
aceasta în procesul-verbal de şedinţă, 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. 
(6) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi 
are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.    
Art. 23. - (1)  Președintele  Asociației este  ales  de  către  Adunarea generală a Asociației dintre membrii săi. 
(2)  Mandatul Președintelui Adunării generale a Asociației este valabil de la  data  alegerii acestuia până Ia data revocării 
/ înlocuirii lui, prin hotărârea  Adunării generale. 
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(3) Președintele  Asociației  este și Președintele  Consiliului director. 
(4) Președintele Asociaţiei asigură  punerea  în executare  a hotărârilor  Adunării generale a Asociației.  În exercitarea 
competențelor sale, Președintele are următoarele atribuţii:   
   a) în baza mandatului acordat de adunarea generală, reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în 
instanţă;   
   b) semnează documentele Asociaţiei;   
   c) supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor 
statutului şi actului constitutiv, precum şi aplicarea deciziilor;   
   d) aduce la cunoştinţa asociaților prevederile statutului;   
   e) gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin Asociaţiei în raport cu autorităţile publice;   
   f) prezintă spre verificare, la solicitarea organelor abilitate, toate documentele Asociaţiei, oferind toate informaţiile 
solicitate;   
   g) poate propune, în scris, consiliului director sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă 
hotărârile Asociaţiei şi deciziile consiliului director, conform prevederilor legale şi statutare;   
   h) asigură păstrarea documentelor privitoare la activitatea Asociaţiei, conform legii;   
   i) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociaţiile, preşedintele convoacă adunarea generală a asociaţiei pentru 
modificarea conformă a statutului asociaţiei;   
   j) conduce şedinţele adunărilor generale şi ale consiliului director.   
 
    Consiliul director   
Art. 24. -  (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei şi 4  
membri numiţi de adunarea generală. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o treime 
din componenţa sa.  
(2) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare și nu pot fi 
cenzori.   
(3) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei.   
(4) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 
consiliului director.   
(5) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei. 
Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se 
consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.   
(6) Şedinţele Consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile 
Consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 
(7) Deciziile Consiliului director, contrare legii sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la 
art. 22, alin. 4), 5) și 6). 
(8) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
Art.  25. - În exercitarea competențelor sale, Consiliul director are următoarele  atribuții: 
a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale a Asociaţiei şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul 
statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală;  
b) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, 
bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor 
Asociaţiei;   
c)  asigură elaborarea strategiilor de dezvoltare regională și îmbunătățirea  serviciilor publice precum și implementarea  
proiectelor  comune;   
c) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul 
in lei a 5000 euro;   
e) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre 
aprobare adunării generale;   
f) la calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei 
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g) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile 
care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul 
statut;   
h) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de 
Adunarea generală a Asociaţiei şi ţinând cont de bugetul aprobat de aceasta;   
 i) numește, sancționează și dispune  suspendarea, rnodificarea  și  încetarea  raportului de muncă, în condițiile legii, 
pentru directorul aparatului tehnic al Asociației;     
 j) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  
 
    Controlul financiar al Asociaţiei  - Cenzorul 
Art. 26. -  (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, numit de Adunarea generală a Asociației 
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.   
(2) Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.   
(3) În realizarea competenţei sale cenzorul are următoarele atribuții:   
   a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;   
   b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;   
   c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;   
   d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.   
(4) În  cazul  imposibilității   exercitării  activității  de  cenzor,  controlul   financiar   intern  al Asociației  se va realiza  de 
către  un supleant  numit  de Adunarea generală a Asociației în aceleași condiții. 
(5) Asociaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate. 
Art. 27. -  (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu.   
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit, pe bază de concurs, și care este eliberat din funcție de 
către Adunarea generală a Asociației. 
(3) Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariaţi ai Asociaţiei.   
(4) În  fiecare  județ  component  al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia poate funcționa câte un 
birou al Aparatului  tehnic al Asociației. 
(5) Coordonarea  activității  birourilor județene create în scopul  promovării și realizării de proiecte de dezvoltare  
regională de interes  comun în domeniile: servicii sociale, transport,  mediu, turism, educație,  utilități publice,  resurse  
umane, cercetare-inovare, administrație, mediu  de afaceri, dezvoltare  durabilă, înfrățire  instituțională, cooperare  
teritorială, competitivitate  economică  și de a obține  finanțări interne și externe  necesare  derulării  acestora  se face de 
către directorul aparatului  tehnic. 
Art. 28 – Aparatul tehnic îndeplinește următoarele atribuții: 
a)   elaborează și propune Adunării generale a Asociației, spre aprobare, strategia, planul și programele de dezvoltare 
regională, precum și planurile de gestionare a fondurilor; 
b)  asigură  realizarea  programelor  de  dezvoltare  regională, precum și planurile de gestionare a fondurilor, în 
conformitate cu hotărârile Adunării generale a Asociației, cu respectarea legislației în vigoare și răspunde față de 
aceasta pentru realizarea lor; 
c)  acționează pentru atragerea de resurse în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale; 
d)  asigură managementul tehnic și financiar în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare 
regională; 
e)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală a Asociației și de către Președintele Asociației. 
 
Art. VIII - Se modifică ”CAPITOLUL VI – Dizolvarea și lichidarea”, art. 30, alin. 1, lit. b), art. 32 din Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și va avea următorul cuprins: 
 
”CAPITOLUL VI 
Dizolvarea şi lichidarea 
   Art. 30 (1). -  Asociaţia se dizolvă de drept prin:   
   a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la 
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constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;   
   b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă 
această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia 
să se constituie;   
   c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest 
scop.   
 
Art. 32.  Asociatia se poate dizolva și prin hotărare a Adunării generale a Asociației luată cu votul a doua treimi din 
numarul membrilor Asociatiei. În termen de 15 zile de Ia data ședinței Ia care s-a hotarat dizolvarea, hotararea Adunării 
generale a Asociației se depune Ia judecătoria in a carei circumscripție teritoriala iși are sediul.” 
 
Art. VIII -”CAPITOLUL VIII – Dispoziții finale” devine ”CAPITOLUL VII – Dispoziții finale” 
 
Art. IX - Celelalte prevederi din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia rămân în vigoare. 
 
Art. X  - În temeiul art. 33 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezentele modificări ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia vor fi înscrise în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Craiova, prin împuternicit domnul Dorin – Cosmin Vasile, având CI 
Seria DZ, nr. 186681, domiciliat în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, str. Crinului, nr. 7, județul Dolj, sau orice persoană 
pe care mandatarul şi-o va substitui. 
 

Prezentul Statut a fost redactat și semnat în 10  exemplare originale, astăzi, data autentificării sale. 
 
  Asociaţii: 
     
Județul Dolj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Dolj  - ___________________________________________ 
 
Județul Gorj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Gorj  - ___________________________________________ 
 
Județul Mehedinți, 
reprezentat prin Președintele Consiliului udeţean Mehedinți - ___________________________________________ 
 
Județul Olt, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Olt  - ___________________________________________ 
 
Județul Vâlcea, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea - ___________________________________________ 
 
 

 
 

PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
           Cosmin – Mihai Popescu                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
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ANEXA NR. 3 

la HCJ nr. ______ din ________ 2021 
 
 

ACT CONSTITUTIV 
            AL  ASOCIAŢIEI DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA 

 
 
ART I - ASOCIAŢII: 

 
1. Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, strada Calea Unirii, nr. 19, Judeţul Dolj, 
cod poștal 200585, reprezentat de  Dorin Cosmin Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Dolj,  legal 
împuternicit prin Încheierea nr. -/16.10.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 7291/63/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Dolj a domnului Dorin Cosmin Vasile; 
 
2. Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4, Judeţul Gorj, 
cod 210191, reprezentat de Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Gorj, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 1/09.10.2020 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 2071/95/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Gorj a domnului Popescu Cosmin-Mihai; 
 
3. Judeţul Mehedinți, prin Consiliul Judeţean Mehedinți, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Calea 
Traian, nr. 89, Judeţul Mehedinți, cod poștal 220134, reprezentat de Aladin Gigi Georgescu, în calitate de Preşedinte 
al Consiliului Județean Mehedinți,  legal împuternicit prin Încheierea nr. -/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Mehedinti– 
Secția I Civilă în Dosarul nr. 2505/101/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 
Mehedinți a domnului Aladin Gigi Georgescu; 
 
4. Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Municipiul Slatina, strada B-dul A.I.Cuza, nr. 14, Judeţul Olt, 
cod poștal 230025, reprezentat de Marius Oprescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Olt, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 23/13.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt – Secția I Civilă în Dosarul nr. 1660/104/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Olt a domnului Marius Oprescu; 
 
5. Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada Gral. Praporgescu, 
nr. 1, Judeţul Vâlcea, cod poștal 240595, reprezentat de Constantin Rădulescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului 
Județean Vâlcea,  legal împuternicit prin Încheierea nr. 45/14.10.2020 pronunțată de Tribunalul Vâlcea – Secția a II-a Civilă 
în Dosarul nr. 2715/90/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a 
domnului Constantin Rădulescu; 
 
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,   
 
s-au asociat şi au înfiinţat „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia” în conformitate cu prevederile 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. II - DENUMIREA 

Denumirea asociaţiei este "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia", persoană juridică de 
drept privat și de utilitate publică (denumită în continuare ”Asociația”) conform dovezii nr. 58367 din 10.01.2008, 
eliberată de Ministerul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii. 
 
Art. III - SEDIUL 
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Sediul Asociaţiei este în România, Județul Dolj municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19, et. 1, cam. 56. 
Art. IV - DURATA 

Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Craiova, fără posibilitatea de desfiinţare înainte de 31 decembrie 2020. 

 
Art. V - VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI 
 Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul ASOCIAŢIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA constituită în scopul promovării și realizării proiectelor de 
dezvoltare regională de interes comun în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educație, utilități publice, 
resurse umane, cercetare-inovare, administrație, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă, cooperare teritorială, 
competitivitate economică. 
 
Art. VI - OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI sunt: 
1. Obiectivul principal al Asociaţiei este: 
Îmbunătăţirea sistemului regional integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru 
situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă. În vederea realizării 
Obiectivului principal, vor fi achiziţionate următoarele echipamente: 
a) echipamente pentru bazele operaţionale judeţene: 

- Baza operaţională judeţeană Dolj: 5 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Gorj: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită 
de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Mehedinţi: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită 
de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Olt: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Vâlcea: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială de cercetare 
N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 1 autospecială pentru descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de 
la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere”; 
b) echipamente pentru Baza operaţională regională: 1 autospecială de intervenţie la accidente colective şi pentru 
Salvări Urbane, 1 autospecială de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 1 ambulanţă de reanimare, 1 centru de comandă şi control. 
Utilizatorii echipamentelor prevăzute la lit. a) vor fi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale Judeţelor Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt, Vâlcea, care vor opera în mod individual în judeţele respective; echipamentele prevăzute la lit. b) vor fi 
utilizate de către Baza Operaţională Regională, pentru cele cinci judeţe, pe baza unui protocol încheiat între 
Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă judeţene. 
Transferul folosinţei echipamentelor achiziţionate către utilizatori se va face prin contracte de comodat încheiate între 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi Bazele operaţionale judeţene şi Baza operaţională 
regională. Contractele de comodat vor conţine prevederi privind obligaţia Utilizatorilor de a asigura întreţinerea 
echipamentelor primite în folosinţă. 
2. Asociaţia mai are următoarele obiective: 
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a) Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  
b) Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale sau zonale 
c) Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional sau zonal 
d) Promovarea dezvoltării durabile în regiune  
e) Promovarea turismului în regiune  
f) Imbunătăţirea infrastructurii de mediu şi utilităţi publice  
g) Promovarea unui sistem de management integrat şi adecvat pentru protejarea naturii; 
h) Îmbunătăţirea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale  
i)Sprijinirea cercetării, inovării tehnologice si crearea societăţii informaţionale; 
j) Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice 
k) Creşterea ocupării si dezvoltării resurselor umane si a serviciilor sociale  
l) Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice  
m) Renovarea, dezvoltarea rurală, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale; 
n) Promovarea cooperării teritoriale europeane prin realizarea în comun de studii, planuri, strategii, programe şi proiecte 
cu impact regional şi zonal; 
o) Sprijinirea măsurilor care vor fi finanțate prin Programul Operațional de Tranziție Justă (creșterea și diversificarea 
economică, ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și 
economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din 
surse regenerabile precum și digitalizare) pentru cele două zone identificate, respectiv județul Gorj (extracție și utilizare 
cărbune pentru producție de energie electrica și termica) și județul Dolj (utilizare cărbune pentru producție de energie 
electrică și termică sau în industria grea, produse chimice, ciment, de prelucrare a metalelor, îngrășăminte etc.). 
 
Art. VII - PATRIMONIUL INIŢIAL 
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 10.000 lei, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum 
urmează:   

a) Consiliul Județean Dolj  - 2.000 lei; 
b) Consiliul Județean Gorj  - 2.000 lei; 
c) Consiliul Județean Mehedinți - 2.000 lei; 
d) Consiliul Județean Olt  - 2.000 lei; 
e) Consiliul Județean Vâlcea  - 2.000 lei; 

   (2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:   
   a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;   
   b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;   
   c) donaţii, sponsorizări sau legate;   
   d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.  
(3) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 
 
Art. VIII - PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Şl CONTROL                                       
    Conducerea Asociaţiei   
    Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin 
hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.   
    Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:   
   - dl/dna ....., numit de Consiliul Judeţean Dolj.;   
   - dl/dna ....., numit de Consiliul Județean Gorj;   
   - dl/dna ....., numit de Consiliul Județean Mehedinți;   
   - dl/dna ....., numit de Consiliul Județean Olt;   
   - dl/dna ....., numit de Consiliul Județean Vâlcea;   
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    Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei 
şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.   
    Administrarea Asociaţiei   
    Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) 
membri numiţi de adunarea generală pe o perioada de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.   
    Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director:   
   ▪ ............................................... (datele de identificare) - preşedintele Asociaţiei;   
   ▪ .........................................................................; (datele de identificare)   
   ▪ ......................................................................... ; (datele de identificare)  
  ▪ ......................................................................... ; (datele de identificare)  
  ▪ ......................................................................... . (datele de identificare)  
    
   Controlul financiar al Asociaţiei   
    Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de adunarea generală pentru o perioadă de 3 
(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.   
   Cenzorul Asociaţiei este:   
- Ștefănescu Magdalena Carmen, cetățean român, născut la data de 16.08.1953, în localitatea Craiova, județul Dolj, 
posesor al B.I seria DK nr. 478769, eliberat de Poliția Municipiului Craiova, la data de 27.04.1999.  
 
Art. IX - Aparatul tehnic 
Pentru realizarea obiectivelor proprii, Consiliul de administraţie poate înfiinţa un Aparat tehnic, finanţat din resursele 
Asociaţiei. 
Organizarea şi modul de funcţionare a aparatului tehnic sunt prevăzute în statutul Asociaţiei. 
 
Pentru desfăşurarea procedurii de actualizare a Actului Constitutiv se împuterniceşte domnul Dorin – Cosmin 
Vasile, având CI Seria DZ, nr. 186681, domiciliat în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, str. Crinului, nr. 7, județul Dolj, sau 
orice persoană pe care mandatarul şi-o va substitui. 
 

Prezentul Act constitutiv a fost redactat și semnat în 10  exemplare originale, astăzi, data autentificării sale. 
 

  Asociaţii: 
     
Județul Dolj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Dolj  - ___________________________________________ 
 
Județul Gorj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Gorj  - ___________________________________________ 
 
Județul Mehedinți, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Mehedinți - ___________________________________________ 
 
Județul Olt, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Olt  - ___________________________________________ 
 
Județul Vâlcea, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea - ___________________________________________ 
 

 
PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
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           Cosmin – Mihai Popescu                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

ANEXA NR. 4 
la HCJ nr. ______ din ________ 2021 

 
STATUTUL  

ASOCIAŢIEI DE  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA 
 
1. Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, strada Calea Unirii, nr. 19, Judeţul Dolj, 
cod poștal 200585, reprezentat de  Dorin Cosmin Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Dolj,  legal 
împuternicit prin Încheierea nr. -/16.10.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 7291/63/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Dolj a domnului Dorin Cosmin Vasile; 
 
2. Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4, Judeţul Gorj, 
cod 210191, reprezentat de Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Gorj, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 1/09.10.2020 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția 1 Civilă în Dosarul nr. 2071/95/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Gorj a domnului Popescu Cosmin-Mihai; 
 
3. Judeţul Mehedinți, prin Consiliul Judeţean Mehedinți, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Calea 
Traian, nr. 89, Judeţul Mehedinți, cod poștal 220134, reprezentat de Aladin Gigi Georgescu, în calitate de Preşedinte 
al Consiliului Județean Mehedinți,  legal împuternicit prin Încheierea nr. -/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Mehedinti– 
Secția I Civilă în Dosarul nr. 2505/101/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 
Mehedinți a domnului Aladin Gigi Georgescu; 
 
4. Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Municipiul Slatina, strada B-dul A.I.Cuza, nr. 14, Judeţul Olt, 
cod poștal 230025, reprezentat de Marius Oprescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Olt, legal 
împuternicit prin Încheierea nr. 23/13.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt – Secția I Civilă în Dosarul nr. 1660/104/2020 
privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Olt a domnului Marius Oprescu; 
 
5. Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada Gral. Praporgescu, 
nr. 1, Judeţul Vâlcea, cod poștal 240595, reprezentat de Constantin Rădulescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului 
Județean Vâlcea,  legal împuternicit prin Încheierea nr. 45/14.10.2020 pronunțată de Tribunalul Vâlcea – Secția a II-a Civilă 
în Dosarul nr. 2715/90/2020 privind validarea mandatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a 
domnului Constantin Rădulescu; 
 
Denumite colectiv “Asociații” şi  individual “Asociatul” 
 
Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii 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 aprobată prin Legea 246/2005, în cadrul Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară SUD-
VEST OLTENIA (denumită în cele ce urmează „Asociaţia”), propunându -şi ca scop promovarea şi realizarea 
proiectelor de dezvoltare regionala de interes comun in domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, turism, 
educatie, utilitati publice, resurse umane, cercetare-inovare, administratie, mediu de afaceri, dezvoltare durabila.” 
 

CAPITOLUL I 
Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei 

   
Art. 1. -  Denumirea asociaţiei este "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia", persoană 

juridică de drept privat și de utilitate publică (denumită în continuare ”Asociația”) conform dovezii nr. 58367 din 
10.01.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii. 
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    Art. 2. -  (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19, et. 1, cam. 56, județul Dolj.  
    (2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, în 
baza unei hotărâri a Adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform prezentului statut.   
   Art. 3. - Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Craiova, fără posibilitatea de desfiinţare înainte de 31 decembrie 2020. 
 

CAPITOLUL II 
Scopul şi obiectivele Asociaţiei 

   
   Art. 4. -  (1) Asociaţia se constituie în scopul promovării și realizării proiectelor de dezvoltare regională de interes 
comun în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educație, utilități publice, resurse umane, cercetare-
inovare, administrație, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării 
acestora, cooperare teritorială, competitivitate economică. 
   (2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe 
raza unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

   Art. 5. -  Obiectivele Asociaţiei: 
1. Obiectivul principal al Asociaţiei este: 

Îmbunătăţirea sistemului regional integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru 
situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă. În vederea realizării 
Obiectivului principal, vor fi achiziţionate următoarele echipamente: 
a) echipamente pentru bazele operaţionale judeţene: 

- Baza operaţională judeţeană Dolj: 5 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Gorj: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită 
de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Mehedinţi: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită 
de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Olt: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
(FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- Baza operaţională judeţeană Vâlcea: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială de cercetare 
N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 1 autospecială pentru descarcerări grele, 4 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP), 1 autospecială de intervenţie şi salvare de 
la înălţime, 1 autofreză de zăpadă şi 1 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere. 
b) echipamente pentru Baza operaţională regională: 1 autospecială de intervenţie la accidente colective şi pentru 
Salvări Urbane, 1 autospecială de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 1 autospecială pentru 
descarcerări grele, 1 ambulanţă de reanimare, 1 centru de comandă şi control. 
Utilizatorii echipamentelor prevăzute la lit. a) vor fi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale Judeţelor Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt, Vâlcea, care vor opera în mod individual în judeţele respective; echipamentele prevăzute la lit. b) vor fi 
utilizate de către Baza Operaţională Regională, pentru cele cinci judeţe, pe baza unui protocol încheiat între 
Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă judeţene. 
Transferul folosinţei echipamentelor achiziţionate către utilizatori se va face prin contracte de comodat încheiate între 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi Bazele operaţionale judeţene şi Baza operaţională 
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regională. Contractele de comodat vor conţine prevederi privind obligaţia Utilizatorilor de a asigura întreţinerea 
echipamentelor primite în folosinţă. 
2. Asociaţia mai are următoarele obiective: 
a) Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  
b) Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale sau zonale 
c) Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional sau zonal 
d) Promovarea dezvoltării durabile în regiune  
e) Promovarea turismului în regiune  
f) Imbunătăţirea infrastructurii de mediu şi utilităţi publice  
g) Promovarea unui sistem de management integrat şi adecvat pentru protejarea naturii; 
h) Îmbunătăţirea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale  
i) Sprijinirea cercetării, inovării tehnologice si crearea societăţii informaţionale; 
j) Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice 
k) Creşterea ocupării si dezvoltării resurselor umane si a serviciilor sociale  
l) Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice  
m) Renovarea, dezvoltarea rurală, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale; 
n) Promovarea cooperării teritoriale europeane prin realizarea în comun de studii, planuri, strategii, programe şi proiecte 
cu impact regional şi zonal. 
o) Sprijinirea măsurilor care vor fi finanțate prin Programul Operațional de Tranziție Justă (creșterea și diversificarea 
economică, ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și 
economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din 
surse regenerabile precum și digitalizare) pentru cele două zone identificate, respectiv județul Gorj (extracție și utilizare 
cărbune pentru producție de energie electrica și termica) și județul Dolj (utilizare cărbune pentru producție de energie 
electrică și termică sau în industria grea, produse chimice, ciment, de prelucrare a metalelor, îngrășăminte etc.). 
 

CAPITOLUL III 
Patrimoniul Asociaţiei 

 
Art. 6 (1) – Patrimoniul Asociației este compus din patrimoniul inițial, pe de o parte, și din patrimoniul pe care părțile îl 
vor da în administrare Asociației pentru exercitarea competențelor, pe de altă parte, în condițiile prevăzute de lege.   
   (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 10.000 lei, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum 
urmează:   

a) Consiliul Județean Dolj  - 2.000 lei; 
b) Consiliul Județean Gorj  - 2.000 lei; 
c) Consiliul Județean Mehedinți - 2.000 lei; 
d) Consiliul Județean Olt  - 2.000 lei; 
e) Consiliul Județean Vâlcea - 2.000 lei. 

   Art. 7 - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:   
   a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;   
   b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;   
   c) donaţii, sponsorizări sau legate;   
   d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. 
  Art. 8 - Asociaţia nu va desfăşura activităţi economice directe. 
  Art. 9 – Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

CAPITOLUL IV 
Asociaţii 
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   Art. 10. -  Asociaţii au următoarele drepturi:   
   a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe;   
   b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut;   
   c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.   
   d) să formuleze, cereri, propuneri, sesizari. 
   Art. 11. -  Asociaţii au următoarele obligaţii:   
   a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;   
   b) să plătească cotizaţia anuală, fixată la suma de 5000 lei/an; 
   c) să asigure sumele necesare co-finanțării proiectelor de interes comun; 
   d) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;   
   e) să desemneze un membru în Adunarea Generală a Asociației; 
   f) să nu întreprindă măsuri sau acțiuni care ar putea să aducă prejudicii morale sau materiale celorlalți membrii ai 
Asociației;    
  g) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei. 
 Art. 12. - Calitatea de asociat se pierde în cazul: 

A. retragerii din Asociație 
(1) Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă din Asociaţie, aceasta va notifica preşedintelui Asociaţiei şi 
celorlalţi asociaţi intenţia sa.  
(2) Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel 
de notificări.  
(3) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun şi va hotărî modificarea 
corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.   

B. excluderii din Asociație, 
(1) În cazul în care: 
a) nu își  plătește cota de participare Ia constituirea Asociației sau contribuția necesară în vederea întocmirii și 
implementării proiectelor comune; 
b) nu-și  depune  contribuția proprie  Ia finanțarea  proiectelor  după aprobarea  acestora, Ia termenele stabilite, în 
procesul de implementare a proiectelor; 
c) aduce prejudicii materiale sau financiare Asociației; 
d) nu respectă obligațiile și responsabilitățile asumate prin aderarea Ia Asociație; 
e) nu respectă hotărârile luate de Asociație cu privire la îndeplinirea obiectivelor asumate prin statut și actul constitutiv; 
(2) Excluderea asociaților se face prin hotărârea Adunării generale a Asociației cu votul a 2/3 din numărul  membrilor  
acesteia la prima convocare, iar dacă la aceasta nu  se întrunește cvorumul necesar, excluderea se face prin hotărârea 
majorității asociaților prezenți. În cazul excluderii, Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală în cel mult 30 
de zile de la data la care s-a luat cunoştinţă despre respectiva situaţie. Adunarea generală va hotărî excluderea din 
Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se impun şi va hotărî modificarea corespunzătoare a 
prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.    
(3) Excluderea unui asociat nu duce Ia încetarea obligațiilor asumate în perioada cât acesta a funcționat în Asociație. 
   Art. 13. -  (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri. Pentru a vota o astfel de hotărâre, 
reprezentanţii asociaţilor în Adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea 
unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.   
   (2) În urma adoptării hotărârii Adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un act 
adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.   
   (3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi ale actului constitutiv 
ale Asociaţiei la data aderării sale. 

CAPITOLUL V 
Organele Asociaţiei 

 
Art. 14 - Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: 

a) Adunarea generală a Asociației; 
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b) Consiliul director; 
c) Cenzorul.   

 
    Adunarea generală a Asociaţiei   
   Art. 15. -  (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor 
desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.   
(2) Fiecare consiliu județean va desemna un reprezentant ca membru in Adunarea generală a Asociatiei. Mandatul 
reprezentaților este valabil de Ia data numirii acestora pana Ia data revocării și înlocuirii lor, prin hotărârea consiliului 
județean competent. 
(3)  Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării 
generale a Asociaţiei.   
(4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor şi preşedintelui 
Asociaţiei, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.   
   Art. 16. -  Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în 
prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel; 
la alegerea Președintelui Asociației se va avea în vedere principiul reprezentării prin rotație.  
   Art. 17. - (1) Atribuţiile Adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:   

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;   
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;   
c) stabilirea contribuției  financiare  a  fiecărui  membru  pentru realizarea  proiectelor comune proporțional cu  

bunurile   și  beneficiile rezultate din  implementarea proiectelor;  
d) aprobarea  raportului  de  activitate  al  Președintelui Asociatiei  pentru  perioada  anterioară; 
e) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;  
f) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;   
g) alegerea şi revocarea cenzorilor, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de 

organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;  
h) aprobarea înființării de filiale; 
i) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, 

şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;   
j) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în 

lei al sumei de 5000 euro;   
k) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;   
l) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;   
m) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;   
n) aprobarea cotizaţiei anuale;   
o) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.   

(2) Prin prezentul  Statut, județele membre - prin consiliile județene - încredințează Asociației dreptul ca, prin  Adunarea 
generală a Asociației, să exercite în numele și pe seama lor atribuțiile legate de derularea proiectelor de dezvoltare  
regională, inițiate în comun. 
Art.   18.  - În  temeiul   art.  17  alin.  (2)  din  prezentul  Statut,  Adunarea generală a Asociaţiei delibereaza asupra  
aspectelor legate de realizarea obiectivelor Asociației, având  în  vedere interesul său comun.  
 Art. 19. -  Reprezentanţii asociaţilor în Adunarea generală a Asociaţiei sunt responsabili pentru activitatea lor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
 Art. 20. -  (1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către preşedintele 
Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 1 - 3 asociaţi; 
(2) Adunarea generală a Asociaţiei are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 14, lit. b) şi c).    
(3) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data 
şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei.   
(4)  Participantii  la  ședințele Adunării generale a Asociaţiei vor  fi  reprezentanții  numiți  de consiliile județene. 
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(5) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai reprezentanţilor 
asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor 
prezentului statut.   
(6) Şedinţele Adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de 
persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.   
(7) Adunarea generală a Asociaţiei va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al 
şedinţei.  
(8) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de  
maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui asociat convocat, conform prevederilor alin. (3), indiferent  
dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.     
(9) Hotărarile adoptate de Adunarea generală a Asociaţiei se semnează de Președinte și de reprezentanții asociaților 
prezenți. 
(10) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează  
la sediul Asociaţiei.   
11) Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile  
adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă.  
Art.  21. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea generală a Asociaţiei. Dreptul de vot 
nu poate fi transmis. 
(2)  Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 se 
iau în prezenţa a trei pătrimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima 
convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 
târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea generală 
este valabil întrunită, indiferent de numărul de asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu majoritatea asociaţilor/asociaţi lor 
implicaţi prezenţi. 
 (3) Dacă  o  hotărâre  a  Adunării generale a Asociației  privește  în  mod  direct Serviciile  sau bunurile care aparțin unui 
anumit județ, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului în Adunarea generală a Asociației al 
respectivului județ.      
(4) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la şedinţa unei Adunări generale a Asociaţiei la 
care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest 
scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate.   
Art. 22. - (1)  Hotărârile Adunării generale a Asociaţiei, luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c), 
lit. h)- n)  și art. 17 alin. (2), nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea generală a Asociaţiei decât în baza 
unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este.   
(2) Hotărârile luate de Adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor deliberative ale asociaţilor 
sau asociaţilor implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei. De asemenea, 
Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.   
(3) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca cele 
prevăzute la art. 21 alin. (2), atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.   
(4) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi 
care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.  
(5) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare 
dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze 
aceasta în procesul-verbal de şedinţă, 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. 
(6) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi 
are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.    
Art. 23. - (1)  Președintele  Asociației este  ales  de  către  Adunarea generală a Asociației dintre membrii săi. 
(2)  Mandatul Președintelui Adunării generale a Asociației este valabil de la  data  alegerii acestuia până Ia data revocării 
/ înlocuirii lui, prin hotărârea  Adunării generale. 
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(3) Președintele  Asociației  este și Președintele  Consiliului director. 
(4) Președintele Asociaţiei asigură  punerea în executare  a hotărârilor  Adunării generale a Asociației.  În exercitarea 
competențelor sale, Președintele are următoarele atribuţii:   
   a) în baza mandatului acordat de adunarea generală, reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în 
instanţă;   
   b) semnează documentele Asociaţiei;   
   c) supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor 
statutului şi actului constitutiv, precum şi aplicarea deciziilor consiliului director;   
   d) aduce la cunoştinţa asociaților prevederile statutului;   
   e) gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin Asociaţiei în raport cu autorităţile publice;   
   f) prezintă spre verificare, la solicitarea organelor abilitate, toate documentele Asociaţiei, oferind toate informaţiile 
solicitate;   
   g) poate propune, în scris, consiliului director sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă 
hotărârile Asociaţiei şi deciziile consiliului director, conform prevederilor legale şi statutare;   
   h) asigură păstrarea documentelor privitoare la activitatea Asociaţiei, conform legii;   
   i) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociaţiile, preşedintele convoacă adunarea generală a asociaţiei pentru 
modificarea conformă a statutului asociaţiei;   
   j) conduce şedinţele adunărilor generale şi ale consiliului director;   
 
    Consiliul director   
Art. 24. -  (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei şi 4  
membri numiţi de adunarea generală. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o treime 
din componenţa sa.  
(2) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare și nu pot fi 
cenzori.   
(3) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei.   
(4) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 
consiliului director.   
(5) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei. 
Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se 
consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.   
(6) Şedinţele Consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile 
Consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 
(7) Deciziile Consiliului director, contrare legii sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la 
art. 22, alin. 4), 5) și 6). 
(8) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
Art.  25. - În exercitarea competențelor sale, Consiliul director are următoarele  atribuții: 
a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale a Asociaţiei şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul 
statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală;  
b) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, 
bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor 
Asociaţiei;   
c)  asigură elaborarea strategiilor de dezvoltare regională și îmbunătățirea  serviciilor publice precum și implementarea  
proiectelor  comune;   
c) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul 
in lei a 5000 euro;   
e) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre 
aprobare adunării generale;   
f) la calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei 
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g) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile 
care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul 
statut;   
h) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de 
Adunarea generală a Asociaţiei şi ţinând cont de bugetul aprobat de aceasta;   
 i) numește, sancționează și dispune  suspendarea, rnodificarea  și  încetarea  raportului de muncă, în condițiile legii, 
pentru directorul aparatului tehnic al Asociației;     
 j) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  
 
    Controlul financiar al Asociaţiei  - Cenzorul 
Art. 26. -  (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, numit de Adunarea generală a Asociației 
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.   
(2) Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.   
(3) În realizarea competenţei sale cenzorul are următoarele atribuții:   
   a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;   
   b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;   
   c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;   
   d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.   
(4) În  cazul  imposibilității   exercitării  activității  de  cenzor,  controlul   financiar   intern  al Asociației  se va real iza  de 
către  un supleant  numit  de Adunarea generală a Asociației în aceleași condiții. 
(5) Asociaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate. 
Art. 27. -  (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu.   
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit, pe bază de concurs, și care este eliberat din funcție de 
către Adunarea generală a Asociației. 
(3) Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariaţi ai Asociaţiei.   
(4) În  fiecare  județ  component  al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia  poate funcționa câte un 
birou al Aparatului  tehnic al Asociației. 
(5) Coordonarea  activității  birourilor județene create în scopul  promovării și realizării de proiecte de dezvoltare  
regională de interes  comun în domeniile: servicii sociale, transport,  mediu, turism, educație,  utilități publice,  resurse  
umane, cercetare-inovare, administrație, mediu  de afaceri, dezvoltare  durabilă, înfrățire  instituțională, cooperare  
teritorială, competitivitate  economică  și de a obține  finanțări interne și externe  necesare  derulării  acestora  se face de 
către directorul aparatului  tehnic. 
Art. 28 – Aparatul tehnic îndeplinește următoarele atribuții: 
a)   elaborează și propune Adunării generale a Asociației, spre aprobare, strategia, planul și programele de dezvoltare 
regională, precum și planurile de gestionare a fondurilor; 
b)  asigură  realizarea  programelor  de  dezvoltare  regională, precum și planurile de gestionare a fondurilor, în 
conformitate cu hotărârile Adunării generale a Asociației, cu respectarea legislației în vigoare și răspunde față de 
aceasta pentru realizarea lor; 
c)  acționează pentru atragerea de resurse în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale; 
d)  asigură managementul tehnic și financiar în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare 
regională; 
e)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală a Asociației și de către Președintele Asociației. 

 
CAPITOLUL VI 

Dizolvarea şi lichidarea 
   

   Art. 29. - Asociația se dizolvă: 
a) de drept; 
b) prin hotararea instantei judecatorești competente; 
c) prin hotararea Adunarii Generale; 
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d) în alte situatii prevazute de lege. 
Art. 30 (1) -  Asociaţia se dizolvă de drept prin:   
   a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la 
constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;   
   b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă 
această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia 
să se constituie;   
   c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest 
scop.   
   (2)   Constatarea  dizolvarii   se  realizeaza   prin   hotararea  judecatoriei  in   a   carei circumscriptie teritoriala se afla 
sediul Asociatiei. 
Art. 31. - Asociatia se dizolvă prin hotarârea instantei judecatorești competente cand: 

a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;  
c) Asociatia urmărește un alt scop decat acela pentru care s-a constituit; 
d) Asociatia a devenit insolvabilă. 

Art.32.  Asociatia se poate dizolva și prin hotărare a Adunării generale a Asociației luată cu votul a doua treimi din 
numarul membrilor Asociatiei. În termen de 15 zile de Ia data ședinței Ia care s-a hotarat dizolvarea, hotararea Adunării 
generale a Asociației se depune Ia judecătoria in a carei circumscripție teritoriala iși are sediul. 
Art. 33. - Lichidarea Asociatiei se va face în condițiile prevăzute de lege. 
Art. 34. - (1)  Dupa terrninarea lichidarii, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și 
fundațiilor. 
(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
 

CAPITOLUL VII 
Dispoziții finale 

 
Art. 35. - (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Aditionale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, 
special imputerniciti in acest scop. 
(2) Prezentul Statut este guvernat de legea romana. In situatia in care intervin modificari ale legislatiei în domeniu, 
prezentul Statut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi. 
(3) Toate disputele 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 soluționare instantelor judecatorești 
competente. 
 

Prezentul Statut a fost redactat și semnat în 10  exemplare originale, astăzi, data autentificării sale. 
 

  Asociaţii:     
Județul Dolj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Dolj  - ___________________________________________ 
Județul Gorj, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Gorj  - ___________________________________________ 
Județul Mehedinți, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Mehedinți - ___________________________________________ 
Județul Olt, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Olt  - ___________________________________________ 
Județul Vâlcea, 
reprezentat prin Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea - ___________________________________________ 

 
PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
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           Cosmin – Mihai Popescu                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 95/27.11.2007  s-a aprobat asocierea Judeţului Gorj, prin Consiliul 
Judeţean Gorj, cu județele  Dolj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea, prin consiliile județene ale acestora, în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 
 
Asocierea, constituită prin adoptarea hotărârilor consiliilor județene menționate, a fost înregistrată în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor în baza Încheierii nr. 59/08.04.2008, pronunțată de Judecătoria Craiova în Dosarul nr. 
8158/215/2008, prin care Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia i s-a acordat personalitate juridică. 
 
Asociaţia a fost constituită cu scopul de a promova şi realiza proiecte de dezvoltare regională de interes comun în 
domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse umane, cercetare-inovare, 
administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabila, cooperare teritorială, competitivitate economică. 
 
Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, având ca asociaţi Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul 
Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Mehedinţi, Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Judeţean Vâlcea, a implementat 
următoarele proiecte: 

 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea 
Sud-Vest Oltenia”; 

 Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea 
Sud-Vest Oltenia”; 

 “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”. 
 
Prin cele trei proiecte implementate, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia  a achizitionat 64 de 
echipamente pentru intervenții în situații de urgență, echipamente care au fost predate, pentru a fi utilizate, 
Inspectoratelor Județene pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea, prin încheierea unor contracte de 
comodat. 
 
Cele trei proiecte s-au finalizat și se află, în prezent, în perioada de monitorizare post-implementare. 
 
Modificările aduse Actului constitutiv și Statutului asociației, în formele propuse prin prezenta hotărâre, au fost 
determinate de modificările normative intervenite după aprobarea în anul 2008 a actelor de asociere inițiale, statuate 
prin legile și hotărârile de Guvern menționate în preambulul hotărârii. 
 
Astfel, potrivit art. 605 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ”În 
aplicarea prevederilor art. 91… asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au obligația de 
a revizui statutele și actele lor constitutive”. Dispoziţiile prezentului cod privind asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
se completează cu prevederile de drept comun privind asociaţiile şi fundaţiile, respectiv OG nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În acest sens se impune realizarea procedurilor legale privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului 
Asociației, în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ incidente, respectiv: 
- revizuirea reprezentanților județelor în Asociație ca urmare a alegerilor locale din 2020 și în conformitate cu prevederile 
art. 175 din OG nr. 57/2019; 
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- modificarea organelor de conducere, administrare și control, precum și completarea cu atribuțiile ce le revin, în 
conformitate cu prevederile art. 91 din OG nr. 57/2019 și ale OG nr. 26/2000; 
- modificarea denumirii și numerotării unor capitole, în conformitate cu structura prevăzută la art. 6, alin (2) din OG nr. 
26/2000; 
- modificarea și completarea articolelor corespunzătoare surselor de venit, drepturile și obligațiile asociaților, pierderea 
calității de asociat în cazul retragerii sau excluderii, acceptarea de noi membri, dizolvarea de drept a asociației și 

dizolvarea prin hotărâre a Adunării generale a Asociației prevăzute în Actul constitutiv și Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 
 
De asemenea, luând în considerare și faptul că: 

- Fondul de Tranziție Justă se va implementa printr-un program operațional dedicat, respectiv Programul 
Operațional de Tranziție Justă (POTJ), care va promova diversificarea economică a teritoriilor împreună cu măsuri 
de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, și care va 
sprijini totodată și transformarea proceselor industriale necesare pentru o tranziție spre o economie neutră și 
pentru menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste domenii, 

precum și  
- Propunerile din Anexa D a Raportului de țară, primită de la Comisia Europeană, pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia 

care includ județul Gorj (extracție și utilizare cărbune pentru producție de energie electrică și termică) și județul 
Dolj (utilizare cărbune pentru producție de energie electrică și termică sau în industria grea, produse chimice, 
ciment, de prelucrare a metalelor, îngrășăminte etc.), 

s-au completat obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, cu următorul obiectiv: spijinirea 
măsurilor care vor fi finanțate prin Programul Operațional de Tranziție Justă (creșterea și diversificarea economică, 
ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și economie 
circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din surse 
regenerabile precum și digitalizare) pentru cele două zone identificate, respectiv județul Gorj (extracție și utilizare 
cărbune pentru producție de energie electrica și termica) și județul Dolj (utilizare cărbune pentru producție de energie 
electrică și termică sau în industria grea, produse chimice, ciment, de prelucrare a metalelor, îngrășăminte etc.). 
 
Totodată, având în vedere că aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociației poate fi votată de 
reprezentanții județelor membre doar în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a consiliului 
județean, sunt necesare luarea unor măsuri obligatorii pentru asigurarea reprezentării Județului Gorj în structurile de 
conducere și administrare ale asociației, respectiv: 
- împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj, să aprobe în numele și pe seama Județului Gorj, modificările 
prevăzute în actele adiționale la actul constitutiv și la statut și să semneze în numele și pe seama Județului Gorj, Actul 
constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, actualizate, conform anexei la prezenta 
hotărâre; 
- desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a Asociației în persoana Președintelui Consiliului 
Județean Gorj; 
- mandatarea  reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a Asociației să susțină numirea unui  membru care 
să reprezinte unitatea administrativ-teritorială  în Consiliul director al Asociației. 
 
Prin urmare, se impune actualizarea Actului constitutiv  și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia, astfel încât acestea să se conformeze legislației naționale care reglementează aceste forme specifice de 
asociere, asociațiile de dezvoltare intercomunitară făcând parte, potrivit legislației comunitare, din sectorul public. 
 
Față de motivele prezentate și prin raportare la precizările de ordin juridic ce susțin regimul juridic al asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în forma prezentată.  
 

INIȚIATOR, 
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PREȘEDINTE 
COSMIN – MIHAI POPESCU 

R O M Â N I A  
JUDEȚUL GORJ CONSILIUL 
JUDEŢEAN 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
 
 
 
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 
 
Modificările aduse Actului constitutiv și Statutului asociației, în formele propuse prin prezenta hotărâre, au fost 
determinate de modificările normative intervenite după aprobarea în anul 2008 a actelor de asociere inițiale, statuate prin 
legile și hotărârile de Guvern menționate în preambulul hotărârii. 
 
Actul constitutiv și Statutul Asociației se conformează legislației naționale care reglementează aceste forme specifice 
de asociere, asociațiile de dezvoltare intercomunitară făcând parte, potrivit legislației comunitare, din sectorul public. 
 
Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 
- Prevederile art. 91, 175 și 605 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora: 

 ”Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
    (1) Organele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sunt: adunarea generală a asociaţiei, consiliul director şi 
comisia de cenzori. 
    (2) Organizarea şi modul de funcţionare a organelor asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi a aparatului tehnic 
sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor 
locale, respectiv judeţene asociate. 
    (3) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, format din reprezentanţii 
tuturor unităţilor administrativ-teritoriale asociate. 
    (4) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile adunării generale sunt 
asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor legii contenciosului administrativ. 
    (5) Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 
    (6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din 
preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării 
generale a asociaţiei. 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. 
    (7) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale înfiinţarea unui aparat 
tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 
    (8) Dispoziţiile prezentului cod privind asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se completează cu prevederile de 
drept comun privind asociaţiile şi fundaţiile.”; 

 ”Reprezentarea judeţului în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali 
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    Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările 
generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele consiliului 
judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale 
unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, administratorului public, precum şi 
oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes 
judeţean.”; 

 ”În aplicarea prevederilor art. 91… asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au 
obligația de a revizui statutele și actele lor constitutive. 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Astfel, având în vedere prevederile legale incidente, precum și: 
- Adresa Consiliului Județean Dolj nr. 4518/25.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 3076/26.02.2021; 
- Adresa Consiliului Județean Dolj nr. 5062/04.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 3609/09.03.2021; 
 
considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care 
propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.  
 
 
Direcția juridică,      Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 
dezvoltarea capacității administrative   de utilități publice, proiecte și programe naționale  
și achiziții publice 
 
Director executiv,      Director executiv, 
Marcău Costel      Ungureanu Victoria 
                                                                                                              

 
 
 

Serviciul juridic-contencios, 
Zarescu Mirela 
 


