ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAȘUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.6/28.01.2019
privind aprobarea aderării oraşului Baia de Arieş la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea aderării oraşului Baia de Arieş
prin Consiliul Local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Moții,”Țara de Piatră” – persoana juridică de
drept privat, cu sediul în orașul Zlatna, str. Piața Unirii nr. 1A, județul Alba, asociaţie non-politică, independentă,
fără scop patrimonial, având ca obiectiv crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din
zona Țării Moțlor în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele domenii: infrastructură
de transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea animalelor, silvicultură, protecția mediului și
biodiversitate, prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație turistică și de
investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de
servicii publice; raportul de specialitate nr. 286/23.01.2019 al Biroului urbanism; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
-art.11 alin.(1 şi 2), art.12 alin.(1), art.13 şi art.36 alin.(2) lit. e și alin.(7) lit.c din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă aderarea oraşului Baia de Arieş şi dobândirea calităţiide membru, la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” – persoana juridică de drept privat, cu sediul în orașul Zlatna,
str. Piața Unirii nr. 1A, județul Alba.
Art.2. Consiliul Local al Orașului Baia de Aries ia act de Actul constitutiv și Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2 - părţi integrante ale
prezentei hotărâri, care vor fi modificate corespunzător după aderarea noilor membri, în conformitate cu
prevederile art. 33 din OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu completările și modificările ulterioare.
Art.3. Alocă suma de 200 lei din bugetul propriu al Unității Adminitrativ Teritoriale orașul Baia de Arieş,
reprezentând aportul în bani la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”.
Art.4. Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Orașul Baia de Arieş, prin Consiliul
Local, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, pe domnul Pandor
Traian, primar al oraşului Baia de Arieş, cetăţean român, cu domiciliul în oraşul Baia de Arieş str. 22 Decembrie
nr.57, posesor al C.I. seria AX nr. 496209, eliberat de SPCLEP Baia de Arieş la data de 30.10.2012.
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile de la
comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului financiar-contabil
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – ADI „Moții, Țara de Piatră
Se afişează la sediul si pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile , din numărul de 13 consilieri în
funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Boghian Gheorghe

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

N.D. 5 exp

ANEXA nr.1 la HCL nr.6/28.01.2019
ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”
Asociaţii:
1. Oraşul Zlatna, prin Consiliul Local al oraşului Zlatna, cu sediul în Zlatna, str. Piața Unirii nr. 1A, jud. Alba, cod
516100, reprezentat de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din
28.12.2017;
2. Comuna Almaşu Mare, prin Consiliul Local al comunei Almaşu Mare, cu sediul în Almaşu Mare, jud. Alba,
cod 517030, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din
19.03.2018;
3. Comuna Bucium, prin Consiliul Local al comunei Bucium, cu sediul în Bucium, str. Principală, nr.25, jud.
Alba, cod 517165, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 77
din 20.12.2017;
4. Comuna Gârda de Sus, prin Consiliul Local al comunei Gârda de Sus, cu sediul în Gârda de Sus, str.
Principala, nr. 46 A, jud. Alba, cod 517310, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 77 din 15.12.2017;
5. Comuna Lupşa, prin Consiliul Local al comunei Lupşa, cu sediul în Lupşa, nr. 1, jud. Alba, cod 517410,
reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 26.01.2018;
6. Comuna Meteş, prin Consiliul Local al comunei Meteş, cu sediul în Meteş, nr. 43, jud. Alba, cod 517445,
reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 30.03.2018;
7. Comuna Poşaga, prin Consiliul Local al comunei Poşaga, cu sediul în Poşaga de Jos, jud. Alba, cod 517581,
reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 30.01.2018;
8. Comuna Râmeț, prin Consiliul Local al comunei Râmeț, cu sediul în Râmeț, jud. Alba, reprezentată de Primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 27.12.2018;
9. Comuna Scărişoara, prin Consiliul Local al comunei Scărişoara, cu sediul în Scărişoara, nr. 205, jud. Alba, cod
517680, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din
11.12.2017;
au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Act Constitutiv al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ ”MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”.
Art. 1 Denumire
1.1. Denumirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ” conform Dovezii
privind disponibilitatea denumirii emisă sub nr. 170162 de Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare şi Relaţii
Publice la data de 13.09.2018 şi valabilă până la data de 13.03.2019
1.2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ” (denumită în continuare
“Asociaţia”) - persoana juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop nepatrimonial - este constituită
şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 2 Sediu
2.1. Sediul Asociaţiei este în orașul Zlatna, str. Piața Unirii nr. 1A, județul Alba, cod 516100;
2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi comunicată
instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al Asociaţiei, potrivit procedurii
prevăzute de lege.
Art. 3 Durată
3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată.
Art.4. Scop
4.1. Asociaţia are ca scop crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona Țării
Moțlor în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele domenii: infrastructură de
transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea animalelor, silvicultură, protecția mediului și
biodiversitate, prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație turistică și de
investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de
servicii publice. Acțiunile sunt menite să contribuie la „Recuperarea şi afirmarea plenară a Identităţii culturale a

Moţilor, prin valorificarea superioară a Patrimoniului natural şi cultural tradiţional, repertoriat în fiecare localitate a
regiunii şi reevaluarea acestui inestimabil tezaur de valori prin turismul ecologic şi cultural, la nivel local, zonal,
naţional şi internaţional”. Asociaţii declară că interesul comun care stă la baza constituirii Asociaţiei este
convingerea şi voinţa comunităţilor şi tuturor locuitorilor din zona montană, denumită generic „Țara Moților”, de a
schimba paradigma dezvoltării durabile a întregii regiuni, prin reconsiderarea Culturii și Patrimoniului cultural, ca
fiind factorul principal al unei noi viziuni și al unui nou program de dezvoltare durabilă, în conformitate cu
reglementările naționale și internaționale.
Art.5. Obiective
5.1 Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Act constitutiv, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
1. Adoptarea unor hotărâri, deplin consensuale, de către Consiliile locale care fac parte din Asociație - după care
acestea trebuie să se extindă la nivelul tuturor comunelor şi oraşelor din întreg teritoriul circumscris geografic la
„Ţara Moţilor”, având ca obiect stabilirea strategiei pentru: „Recuperarea şi afirmarea Identităţii culturale a
Moţilor, prin valorificarea superioară a Patrimoniului natural şi cultural tradiţional”
2. Constituirea, la nivelul fiecărei UAT, a unei „Comisii pentru Cultură şi Patrimoniu”, în sarcina cărora trebuie să
intre, cu prioritate absolută, începerea repertorierii sistematice a valorilor locale ale patrimoniului - natural, istoric
şi cultural, şi pe baza acestor repertorii, elaborarea, „Proiectelor de valorificare turistică a tezaurului patrimonial
local”, integrând toate formele de manifestare tradiţională: nedei, sărbători tradiţionale – laice şi religioase,
obiceiuri tradiţionale, târguri ale meşteşugarilor - legate de ciclurile echinocţiale şi solstiţiale ale soarelui, cărora le
sunt asociate sărbători ale ciclurilor vegetaţiei şi tradiţii ale ocupaţiilor agro-pastorale, păstrate vii, de secole sau de
milenii, festivaluri folclorice, „zilele Fiii satului”, etc.
3. Constituirea „Fundaţiei Internaţionale „MOŢII DE PRETUTINDENI”, al cărei site să informeze despre
„Proiectul de dezvoltare şi emancipare a Ţării Moţilor”, întemeiat pe recuperarea şi valorificarea modernă şi
eficientă a valorilor naturale, istorice şi identitar etno-culturale, prin Turismul ecologic şi cultural de interes
internaţional” şi să promoveze „Programul întâlnirii anuale a moţilor din întreaga lume, la şezătoarea anuală
„ACASĂ, ÎN ŢARA MOŢILOR”.
4. Elaborarea unui „Program multi-anual pentru dezvoltarea turismului internaţional, cu o „Listă de investiţii şi
obiective în infrastructura culturală, minimale şi maximale”, urmată de elaborarea unor proiecte pentru atragerea
fondurilor de investiţii în vederea promovării şi susţinerii acţiunilor şi manifestărilor culturale, cele mai
importante, din întreaga regiune, deopotrivă în ţară şi peste hotare.
Ataşat acestui „Program multianual” de ofertare cultural-turistică, prevedem elaborarea „Calendarului
anual al manifestărilor culturale proeminente, din Ţara Moţilor”, însoţit de un CD care să conţină materiale audiovizuale cu caracter documentar, având un comentariu în limbi de circulaţie internaţională, care permită edificarea,
sumară, asupra vechimii, originalităţii şi specificităţii locale/regionale ale fiecărei manifestări culturale din
calendar.
De asemenea, Programul multi-anual va fi completat de o „Hartă cultural-turistică a Ţării Moţilor”, pe care
vor fi marcate, cu simboluri diferite, cele mai importante obiective de vizitat, aparţinând patrimoniului natural,
istoric şi cultural din regiune, manifestările culturale tradiţionale (nedei, hramuri, târguri, festivaluri), traseele de
vizitare, hotelurile şi pensiunile, muzeele şi casele memoriale, dar şi siturile arheologice, istorice şi etnografice
renumite, unităţile sanitare şi staţiile de alimentare cu combustibil.
5. Desemnarea câte unei comune din fiecare „regiune” a Ţării Moţilor , care să primească titlul şi statutul de
„Centru regional pentru reanimarea culturii tradiţionale şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural”, acestora
urmând să li se asigure, cu prioritate, fondurile necesare realizării unor investiţii în infrastructura lor culturală, spre
a putea să-şi îndeplinească rolul de „centre pilot” (modele de inspiraţie pentru celelalte localităţi din regiunea de
apartenenţă).
Principalul obiectiv al acestor centre culturale pilot va fi acela de a-şi elabora un program al proiectelor culturale
privind cele mai valoroase şi atractive manifestări culturale, turistice şi comerciale din localitate, capabile să
genereze o intensificare a interesului comunităţii pentru gestionarea şi valorificarea eficientă a tezaurului cultural al
comunităţii, educarea noilor generaţii în spiritul cunoaşterii şi preţuirii acestor valori exponenţiale, dar şi
intensificarea turismului cultural prin integrarea acestor centre în programul „Reţeaua turistică a itinerariilor
culturale europene”
6. Recuperarea celebrei sărbători tradiţionale a moţilor, „NEDEIA” – cea mai amplă şi reprezentativă sărbătoare
tradiţională a populaţiei risipite prin munţi, ca „marcă inconfundabilă a identităţii istorice şi etno-culturale a
moţilor, manifestare populară eponimă - expresie a dorinţei de unitate şi solidaritate a moţilor, risipiţi prin
crângurile aşezate prin dealuri şi munţi, condamnaţi de sărăcia de acasă să cutreiere, „cu oale şi ciubare”, prin toată
ţara, spre a dobândi, prin troc, şi a agonisi „pâinea cea de toate zilele”, în sfârşit, expresia sublimă a voinţei lor de
„a custa” (a supravieţui, asemeni viermelui din hrean), chezăşuind, de-a pururi, aici, la „graniţa dinlăuntrul ţării”, la
poarta de apus a Ardealului, însuşi neamul şi limba, mai mult decât propria fiinţă şi libertate – trebuie făcută cu
respect suveran pentru perpetuarea concepţiei sale originale şi rostului său fundamental: constând din asigurarea
întâlnirii şi comuniunii sufleteşti şi spirituale a tuturor celor din neamul moţilor, ocazie fericită pentru revederea
celor din neamuri şi familii înrudite, dar şi pentru valorificarea, expozitivă şi comercială, a variilor bunuri şi

produse de tot felul, necesare traiului de zi cu zi, ca şi a celor necesare îmbrăcăminţii oamenilor şi caselor, multe
având valoare decorativă ori artistică, toate realizate în stil tradiţional, lucrate cu meşteşug şi vrednicie de locuitorii
satelor şi crângurilor din munţi, ori de la poalele lor, esenţa nedeilor rămânând în participarea, reprezentativă, a
tuturor comunităţilor locale (primordial rurale), a locuitorilor de toate vârstele şi ocupaţiile, fiecare cu nevoile şi
poveştile sale, fiecare exponent al propriilor tradiţii culturale: port, obiceiuri, mituri şi eresuri, meşteşuguri şi
gastronomie tradiţională, folclor - muzical, literar şi coregrafic, şi deopotrivă, pe deasupra tuturor plutind magia
identităţii şi unităţii lor indestructibile, promovată prin rapsozii şi personalităţile fiecărei comunităţi şi deopotrivă,
prin ansamblurile artistice cele mai valoroase din fiecare localitate.
Obiectivul primordial al acestei mari sărbători a Ţării Moţilor, renăscute în spirit identitar, trebuie să fie cel al
participării tuturor comunităţilor arondate zonei sau de pe o arie cât mai largă a Ţării Moţilor, desăvârşit prin
prezentarea în sărbătoare, preponderentă, a tradiţiilor culturale locale, pornind de la obiectivul declarat esenţial, cel
al recuperării şi afirmării propriei identităţi etno-culturale a moţilor, prin etalarea specificului economic,
gastronomic şi cultural-artistic al fiecărei comunităţi rurale şi pe ansamblu, al întregii regiuni.
NEDEIA din ŢARA MOŢILOR trebuie să redevină o sărbătoare sacramentală a poporului român, având ca
simbolistică întâlnirea ritualică a neamului românesc în locul din care a pornit istoria sa, acum mai bine de 2000 de
ani, în MUNTE - vatră străbună în care ne regăsim simbolurile sacre şi energiile vitale, care ne-au păstrat fiinţa
naţională şi ne-au hrănit întreg patrimoniul spiritual cu mituri şi legende, cu aforisme şi eresuri, cu pilde de eroism,
individuale şi colective, care au revigorat neamul românesc, veacuri la rând, generaţii după generaţii, până la
împlinirea visului nostru milenar, săvârşit în ZIUA MARII UNIRI : ÎNTREGIREA TRUPULUI ŢĂRII ŞI
DESĂVÂRŞIREA STATULUI NAŢIONAL ŞI UNITAR, ROMÂNIA.
7. Promovarea, în ţară şi în afara ţării a celebrului „apel prin tulnicărit”, cu o simbolistică proprie pentru fiecare
tip de mesaj tradiţional - motiv de mândrie, pentru istoria şi cultura tradiţională din Munţii Apuseni, pentru Cultura
şi turismul naţional!
8. Introducerea ritualului, ca la toate manifestările culturale organizate în Ţara Moţilor, din acest moment, să se
intoneze, după Imnul Naţional, Imnul Ţării Moţilor - „Cântecul lui Iancu”, ca un simbol al regăsirii şi afirmării
Identităţii culturale proprii!
5.2. Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul Statut, Asociaţii mandatează Asociaţia să exercite în
numele şi pe seama lor următoarele acțiuni în concret:
1) Inventarierea resurselor materiale şi spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale din zona Țara Moților;
2) Alcătuirea unei baze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul turismului, la nivelul Țării
Moților şi stabilirea unor priorităţi la nivel de judeţ/regiune/zonă;
3) Identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi din domeniul turismului;
4) Coordonarea activităţii de promovare a Țării Moților, prin editarea de materiale publicitare adecvate, care să se
alăture promovării individuale;
5) Coordonarea Centrelor de Informare Turistică din zona Țării Moților, optimizarea activităţilor acestora precum
şi crearea unei reţele organizate a acestor centre;
6) Încurajarea şi implementarea iniţiativelor, practicilor, programelor şi proiectelor din domeniul turismului
durabil;
7) Producerea şi distribuirea de materiale de promovare şi/sau marketing turistic;
8) Atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul din zona Țării Moților;
9) Protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului înconjurător, patrimoniului cultural, istoric şi turistic din zona
Țării Moților;
10) Organizarea şi/sau participarea la evenimente, târguri, conferinţe pentru a promova turismul din zona Țării
Moților şi/sau interesul membrilor, la solicitarea acestora;
11) Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea oportunităţilor
turistice din zona Țării Moților şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme;
12) Informarea membrilor asociaţiei despre modificările legislative din domeniul tursimului;
13) Încurajarea cooperării între membri în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între membri şi terţi în industria
turismului;
14) Desfăşurarea de alte activităţi care influenţează în sens pozitiv dezvoltarea mediului de afaceri local şi creşterea
investiţiilor străine în zona Țării Moților;
15) Valorificarea oportunităţilor turistice, dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de turism (cultural, de
agrement, de afaceri, agroturism, de week-end)
16) Asigurarea pregătirii membrilor, a angajaţilor proprii şi a altor operatori în turism din zona Țării Moților şi din
întreaga regiune, în general, în vederea îmbunătăţirii serviciilor turistice oferite de aceştia, precum şi pentru
crearea de noi locuri de muncă;
17) înființarea unei rețele de puncte gastronomice locale familiale cu specific moțesc;
18) Dezvoltarea durabilă şi promovarea produselor, a valorilor tradiţiei şi ale culturii, a turismului din zona Țării
Moților, promovarea excelenţei în domeniul agriculturii, a meşteşugurilor tradiţionale, în vederea creşterii
competitivităţii în acest domeniu şi a dezvoltării mediului rural, reprezentarea producătorilor locali atât la nivel
naţional, cât şi la nivel internaţional;

19) Participarea efectivă la programele şi proiectele de realizare a obiectivelor turistice conform Strategiei de
dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2014-2020.
5.3. Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul Statut, Asociaţii mandatează Asociaţia să exercite în
numele şi pe seama lor următoarele atribuţii:
1. Adoptarea de către Adunarea Generală, prin contribuţia notabilă şi concretă a Asociaților – reprezentați de
primarii comunităților locale (asemeni conducătorilor obştilor săteşti de odinioară) - a „Proiectului de Dezvoltare
şi Modernizare a localităţilor, de emancipare a vieţii locuitorilor din Ţara Moţilor”, pornind de la Repertorierea
sistematică şi valorificarea, cât mai eficientă, prin turismul naţional şi internaţional, a tuturor valorilor
patrimoniului lor natural şi cultural, local.
2. Efectuarea demersurilor la Guvernul României pentru declararea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ţara
Moţilor, ca o „asociaţie de interes naţional” şi înaintarea unui „Memorandum privind combaterea sărăciei în Ţara
Moţilor şi emanciparea culturală a tuturor comunităţilor rurale, prin recurs la tradiţiile etno-culturale”.
Aceasta însemnează schimbarea paradigmei în perspectiva unei dezvoltări durabile a întregii regiuni, în
conformitate cu politicile oficiale ale organismelor internaţionale, în conformitate cu reglementările naționale și
internaționale în vigoare, ceea ce însemnează completarea sau substituirea economiilor nerentabile, epuizate sau
ineficiente şi promovarea unui turism ecologic şi cultural, pe plan internaţional, conştienţi faptul că în centrul
acestora nu mai trebuie aşezate valorile materiale, nici mjăcar zăcămintele aurifere, bogăţiile inestimabile ale Ţării
Moţilor, deopotrivă ale mediului său geografic, cât şi ale patrimoniului său cultural fiind oamenii, căci, CEA MAI
MARE BOGĂŢIE A FIECĂREI ŢĂRI ŞI REGIUNI GEOGRAFICE A LUMII NU O REPREZINTĂ
ZĂCĂMINTELE MINERALE ŞI NICI RESURSELE FORESTIERE – EPUIZATE SAU DECIMATE – CI
OAMENII ŞI ZESTREA LOR CULTURAL-TRADIŢIONALĂ, PATRIMONIUL LOR CULTURAL,
ETNOGRAFIC ŞI FOLCLORIC!
5.4. Asociaţia urmăreşte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor financiare existente, atragerea de noi
astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricăror alte acţiuni subsumate atingerii obiectivelor stabilite la
punctul 5.1. de mai sus.
5.5. Pentru a spori intensitatea dialogului şi cooperării, Asociaţia va colabora cu alte fundaţii, asociaţii şi instituţii
publice şi private, din România sau din alte ţări, pentru realizarea în comun de activităţi conforme cu
scopurile Asociaţiei.
5.6.
Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, organizaţii fără
scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată.
Art. 6 - PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
6.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, este în valoare totală de 1.800 lei, constituit din aportul, în părți egale, a
fiecărui membru fondator și vărsat în totalitate la data constituirii asociației astfel:
1. Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Zlatna, prin Consiliul Local, 200 lei
2. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Almaşu Mare, prin Consiliul Local, 200 lei
3. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucium, prin Consiliul Local, 200 lei
4. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârda de Sus, prin Consiliul Local, 200 lei
5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lupşa, prin Consiliul Local, 200 lei
6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Meteş, prin Consiliul Local, 200 lei
7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Poşaga, prin Consiliul Local, 200 lei
8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Râmeț, prin Consiliul Local, 200 lei
9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Scărişoara, prin Consiliul Local, 200 lei
6.2. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie şi pot proveni din:
a) Aporturile, în numerar sau în natura ale membrilor, ulterioare înfiinţării Asociaţiei;
b) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale;
c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
d) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de Asociaţie;
e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un caracter accesoriu şi
sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei;
f) Donaţii, sponsorizări sau legate;
g) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, finanţări nerambursabile
h) Alte venituri prevăzute de lege.
6.3. Cotizația anuală se stabilește, prin hotărâre, de către Adunarea Generală
6.4.Cotizația anuală va putea fi modificată prin hotărârea Adunării Generale.
6.5. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu de proprietate vor
putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere etc. iar veniturile obţinute din aceste
operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.
6.6. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea legislaţiei în

vigoare.
6.7. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în
strânsa legătură cu scopul principal al acesteia.
6.8. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi
comerciale se utilizează în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, cu excepţia cazului în care se
reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale.
Art. 7 Organele Asociaţiei
7.1. Asociaţia are următoarele organe:
A.
Adunarea Generală
B.
Consiliul Director
C.
Comisia de cenzori;
D.
Trezorierul
A)
Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al Asociaţiei şi este alcătuită din totalitatea
membrilor Asociaţiei.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale:
1. dl. Ponoran Silviu cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 641790 CNP 1590701400303, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Oraș Zlatna, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Zlatna, nr. 202/28.12.2017
2. dl. Zaharie Aron, cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 590148, CNP 1720116015381, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Almașu Mare, în Adunarea Generală a Asociației,
prin Hotărârea Consiliului Local Almașu Mare, nr. 20/19.03.2018
3. dl. Napău Cornel, cetățean român, identificat prin CI seria A.X. nr 571217, CNP 1670911010014, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Bucium, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Bucium, nr. 77/20.12.2017.
4. dl. Vârciu Marin, cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 468073, CNP 1681004012543, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Gârda de Sus, în Adunarea Generală a Asociației,
prin Hotărârea Consiliului Local Gârda de Sus, nr. 77/15.12.2017
5. dl. Bârzan Dănuț Vasile cetățean român, identificat prin CI seria A.X, nr. 693576, CNP 1680915012535,
împuternicit pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Lupșa, în Adunarea Generală a
Asociației, prin Hotărârea Consiliului Local Lupșa, nr. 7/26.01.2018
6. dl. Opruța Dan Cosmin, cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 629286, CNP 1830215011150,
împuternicit pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Meteș, în Adunarea Generală a
Asociației, prin Hotărârea Consiliului Local Meteș, nr. 24/10.03.2018
7. dl. Bulgăr Ionel cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 426428, CNP 1780321010311, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Poșaga, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Poșaga, nr. 10/30.01.2018
8. dl. Raica Vasile cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 596973, CNP 1670319010321, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Râmeț, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Râmeț, nr.72/27.12.2017
9. dl. Costea Cristian Vasile cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 394547, CNP 1720508012530,
împuternicit pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Scărișoara, în Adunarea Generală a
Asociației, prin Hotărârea Consiliului Local Scărișoara, nr. 78/11.12.2017
B)
Consiliul Director al Asociaţiei este organul executiv al Asociaţiei şi asigură aplicarea hotărârilor
Adunării Generale a Asociaţilor. Consiliul Director este alcătuit din 7 membri aleşi de Adunarea Generală, pentru o
perioada de 4 ani.
7.2. Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, un vicepreședinte şi 5 membri. Modalitatea de alegere şi
funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut.
7.3. Adunarea Generală a Asociaţilor a decis următoarea componenţă a Consiliului Director:
Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este:
1. dl. Ponoran Silviu cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 641790 CNP 1590701400303
Vicepreşedintele Consiliului Director al Asociaţiei este:
2.Domnul Zaharie Aron, cetăţean român, identificat cu CI seria A.X. nr. 530148, CNP 1720116015381
Membri:
1.Domnul Bara Daniel Sabin, cetăţean român, identificat cu CI seria A.X. nr. 667364, CNP 1861113015568
C)
Comisia de cenzori a Asociaţiei va fi desemnată de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 3 ani.
Cenzor dl Lasc Marius, dociliat în Zlatna, str. 1 Mai, bl. 16, ap. 17, posesor al CI seria AX nr. 398612, CNP
1770808015386, autoriz CECAR 34966/2008/A.
D)
Operaţiunile financiare sunt efectuate, înregistrate şi supervizate de un Trezorier.
Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o majoritate simplă, pe o
durată de 4 ani. Primul Trezorier al Asociaţiei este ……cetăţean român, domiciliat în .., posesor a cărţii de
identitate seria .., nr. .., CNP

Atribuţiile organelor Asociaţiei sunt prevăzute în Statut.
Art. 8. Dobândirea calităţii de membru
Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul Asociaţiei.
Art. 9. Membri de onoare
Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în care funcţionează
Asociaţia li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru de onoare.
Art.10. Persoane împuternicite
Domnul Todorescu Aurel, cetăţean român, domiciliat în satul Galați, nr. 53, jud. Alba posesor al cărţii de identitate
seria A.X., nr. 347154, cod numeric personal 1550102015393 este împuternicit(ă) să reprezinte Asociaţii în faţa
judecătoriei, instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de legile române în
vederea dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie inclusiv, dar fără a se limita la, deschiderea contului
bancar al Asociaţiei şi obţinerea dovezii vărsării patrimoniului iniţial în numele tuturor asociaţilor, înscrierea în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art. 11. Dispoziţii finale
Regulile referitoare la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei alăturat
prezentului Act Constitutiv.
Încheiat la Zlatna, astăzi, _____________________, în 9 de exemplare originale.
Asociaţii:
Semnătura şi stampila
1. Oraşul Zlatna, prin primar - ..............................................................
2. Comuna Almaşu Mare, prin primar - .............................................
3. Comuna Bucium, prin primar - ......................................................
4. Comuna Gârda de Sus, prin primar - .............................................
5. Comuna Lupşa, prin primar - ......................................................
6. Comuna Meteş, prin primar - ......................................................
7. Comuna Poşaga, prin primar - ......................................................
8. Comuna Râmeț, prin primar - ......................................................
9. Comuna Scărişoara, prin primar - ......................................................

ANEXA nr.2 la HCL nr.6/28.01.2019
STATUTUL
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”
Asociaţii:
1. Oraşul Zlatna, prin Consiliul Local al oraşului Zlatna, cu sediul în Zlatna, str. Piața Unirii nr. 1A, jud. Alba, cod
516100, reprezentat de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din
28.12.2017;
2. Comuna Almaşu Mare, prin Consiliul Local al comunei Almaşu Mare, cu sediul în Almaşu Mare, jud. Alba,
cod 517030, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din
19.03.2018;
3. Comuna Bucium, prin Consiliul Local al comunei Bucium, cu sediul în Bucium, str. Principală, nr.25, jud.
Alba, cod 517165, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 77
din 20.12.2017;
4. Comuna Gârda de Sus, prin Consiliul Local al comunei Gârda de Sus, cu sediul în Gârda de Sus, str.
Principala, nr. 46 A, jud. Alba, cod 517310, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 77 din 15.12.2017;
5. Comuna Lupşa, prin Consiliul Local al comunei Lupşa, cu sediul în Lupşa, nr. 1, jud. Alba, cod 517410,
reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 26.01.2018;
6. Comuna Meteş, prin Consiliul Local al comunei Meteş, cu sediul în Meteş, nr. 43, jud. Alba, cod 517445,
reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 30.03.2018;
7. Comuna Poşaga, prin Consiliul Local al comunei Poşaga, cu sediul în Poşaga de Jos, jud. Alba, cod 517581,
reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 30.01.2018;
8. Comuna Râmeț, prin Consiliul Local al comunei Râmeț, cu sediul în Râmeț, jud. Alba, reprezentată de Primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 27.12.2018;
9. Comuna Scărişoara, prin Consiliul Local al comunei Scărişoara, cu sediul în Scărişoara, nr. 205, jud. Alba, cod
517680, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din
11.12.2017;
au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Act Constitutiv al
ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”.
Capitolul I
Denumirea, sediul şi durată de funcţionare
Art. 1 Denumire
1.1. Denumirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ” conform Dovezii
privind disponibilitatea denumirii emisă sub nr. 170162 de Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare şi Relaţii
Publice la data de 13.09.2018 şi valabilă până la data de 13.03.2019.
1.2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ” (denumită în continuare
“Asociaţia”) - persoana juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop nepatrimonial - este constituită
şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 2 Sediu
2.1. Sediul Asociaţiei este în orașul Zlatna, str. Piața Unirii nr. 1A, județul Alba, cod 516100;
2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi comunicată
instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al Asociaţiei, potrivit procedurii
prevăzute de lege.
Art. 3 Durată
3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată.
Capitolul II
Scop. Obiective. Activităţi
Art.4. Scop
4.1. Asociaţia are ca scop crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona Țării
Moțlor în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele domenii: infrastructură de
transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea animalelor, silvicultură, protecția mediului și
biodiversitate, prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație turistică și de

investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de
servicii publice. Acțiunile sunt menite să contribuie la „Recuperarea şi afirmarea plenară a Identităţii culturale a
Moţilor, prin valorificarea superioară a Patrimoniului natural şi cultural tradiţional, repertoriat în fiecare localitate a
regiunii şi reevaluarea acestui inestimabil tezaur de valori prin turismul ecologic şi cultural, la nivel local, zonal,
naţional şi internaţional”. Asociaţii declară că interesul comun care stă la baza constituirii Asociaţiei este
convingerea şi voinţa comunităţilor şi tuturor locuitorilor din zona montană, denumită generic Țara Moților, de a
schimba paradigma dezvoltării durabile a întregii regiuni, prin reconsiderarea Culturii și Patrimoniului cultural, ca
fiind factorul principal al unei noi viziuni și al unui nou program de dezvoltare durabilă, în conformitate cu
reglementările naționale și internaționale.
Art.5. Obiective
5.1 Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Act constitutiv, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
1. Adoptarea unor hotărâri, deplin consensuale, de către Consiliile locale care fac parte din Asociație - după care
acestea trebuie să se extindă la nivelul tuturor comunelor şi oraşelor din întreg teritoriul circumscris geografic la
„Ţara Moţilor”, având ca obiect stabilirea strategiei pentru: „Recuperarea şi afirmarea Identităţii culturale a
Moţilor, prin valorificarea superioară a Patrimoniului natural şi cultural tradiţional”
2. Constituirea, la nivelul fiecărei UAT, a unei „Comisii pentru Cultură şi Patrimoniu”, în sarcina cărora trebuie să
intre, cu prioritate absolută, începerea repertorierii sistematice a valorilor locale ale patrimoniului - natural, istoric
şi cultural, şi pe baza acestor repertorii, elaborarea, „Proiectelor de valorificare turistică a tezaurului patrimonial
local”, integrând toate formele de manifestare tradiţională: nedei, sărbători tradiţionale – laice şi religioase,
obiceiuri tradiţionale, târguri ale meşteşugarilor - legate de ciclurile echinocţiale şi solstiţiale ale soarelui, cărora le
sunt asociate sărbători ale ciclurilor vegetaţiei şi tradiţii ale ocupaţiilor agro-pastorale, păstrate vii, de secole sau de
milenii, festivaluri folclorice, „zilele Fiii satului”, etc.
3. Constituirea „Fundaţiei Internaţionale „MOŢII DE PRETUTINDENI”, al cărei site să informeze despre
„Proiectul de dezvoltare şi emancipare a Ţării Moţilor”, întemeiat pe recuperarea şi valorificarea modernă şi
eficientă a valorilor naturale, istorice şi identitar etno-culturale, prin Turismul ecologic şi cultural de interes
internaţional” şi să promoveze „Programul întâlnirii anuale a moţilor din întreaga lume, la şezătoarea anuală
„ACASĂ, ÎN ŢARA MOŢILOR”.
4. Elaborarea unui „Program multi-anual pentru dezvoltarea turismului internaţional, cu o „Listă de investiţii şi
obiective în infrastructura culturală, minimale şi maximale”, urmată de elaborarea unor proiecte pentru atragerea
fondurilor de investiţii în vederea promovării şi susţinerii acţiunilor şi manifestărilor culturale, cele mai
importante, din întreaga regiune, deopotrivă în ţară şi peste hotare.
Ataşat acestui „Program multianual” de ofertare cultural-turistică, prevedem elaborarea „Calendarului
anual al manifestărilor culturale proeminente, din Ţara Moţilor”, însoţit de un CD care să conţină materiale audiovizuale cu caracter documentar, având un comentariu în limbi de circulaţie internaţională, care permită edificarea,
sumară, asupra vechimii, originalităţii şi specificităţii locale/regionale ale fiecărei manifestări culturale din
calendar.
De asemenea, Programul multi-anual va fi completat de o „Hartă cultural-turistică a Ţării Moţilor”, pe care
vor fi marcate, cu simboluri diferite, cele mai importante obiective de vizitat, aparţinând patrimoniului natural,
istoric şi cultural din regiune, manifestările culturale tradiţionale (nedei, hramuri, târguri, festivaluri), traseele de
vizitare, hotelurile şi pensiunile, muzeele şi casele memoriale, dar şi siturile arheologice, istorice şi etnografice
renumite, unităţile sanitare şi staţiile de alimentare cu combustibil.
5. Desemnarea câte unei comune din fiecare „regiune” a Ţării Moţilor , care să primească titlul şi statutul de
„Centru regional pentru reanimarea culturii tradiţionale şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural”, acestora
urmând să li se asigure, cu prioritate, fondurile necesare realizării unor investiţii în infrastructura lor culturală, spre
a putea să-şi îndeplinească rolul de „centre pilot” (modele de inspiraţie pentru celelalte localităţi din regiunea de
apartenenţă).
Principalul obiectiv al acestor centre culturale pilot va fi acela de a-şi elabora un program al proiectelor culturale
privind cele mai valoroase şi atractive manifestări culturale, turistice şi comerciale din localitate, capabile să
genereze o intensificare a interesului comunităţii pentru gestionarea şi valorificarea eficientă a tezaurului cultural al
comunităţii, educarea noilor generaţii în spiritul cunoaşterii şi preţuirii acestor valori exponenţiale, dar şi
intensificarea turismului cultural prin integrarea acestor centre în programul „Reţeaua turistică a itinerariilor
culturale europene”
6. Recuperarea celebrei sărbători tradiţionale a moţilor, „NEDEIA” – cea mai amplă şi reprezentativă sărbătoare
tradiţională a populaţiei risipite prin munţi, ca „marcă inconfundabilă a identităţii istorice şi etno-culturale a
moţilor, manifestare populară eponimă - expresie a dorinţei de unitate şi solidaritate a moţilor, risipiţi prin
crângurile aşezate prin dealuri şi munţi, condamnaţi de sărăcia de acasă să cutreiere, „cu oale şi ciubare”, prin toată
ţara, spre a dobândi, prin troc, şi a agonisi „pâinea cea de toate zilele”, în sfârşit, expresia sublimă a voinţei lor de
„a custa” (a supravieţui, asemeni viermelui din hrean), chezăşuind, de-a pururi, aici, la „graniţa dinlăuntrul ţării”, la
poarta de apus a Ardealului, însuşi neamul şi limba, mai mult decât propria fiinţă şi libertate – trebuie făcută cu
respect suveran pentru perpetuarea concepţiei sale originale şi rostului său fundamental: constând din asigurarea

întâlnirii şi comuniunii sufleteşti şi spirituale a tuturor celor din neamul moţilor, ocazie fericită pentru revederea
celor din neamuri şi familii înrudite, dar şi pentru valorificarea, expozitivă şi comercială, a variilor bunuri şi
produse de tot felul, necesare traiului de zi cu zi, ca şi a celor necesare îmbrăcăminţii oamenilor şi caselor, multe
având valoare decorativă ori artistică, toate realizate în stil tradiţional, lucrate cu meşteşug şi vrednicie de locuitorii
satelor şi crângurilor din munţi, ori de la poalele lor, esenţa nedeilor rămânând în participarea, reprezentativă, a
tuturor comunităţilor locale (primordial rurale), a locuitorilor de toate vârstele şi ocupaţiile, fiecare cu nevoile şi
poveştile sale, fiecare exponent al propriilor tradiţii culturale: port, obiceiuri, mituri şi eresuri, meşteşuguri şi
gastronomie tradiţională, folclor - muzical, literar şi coregrafic, şi deopotrivă, pe deasupra tuturor plutind magia
identităţii şi unităţii lor indestructibile, promovată prin rapsozii şi personalităţile fiecărei comunităţi şi deopotrivă,
prin ansamblurile artistice cele mai valoroase din fiecare localitate.
Obiectivul primordial al acestei mari sărbători a Ţării Moţilor, renăscute în spirit identitar, trebuie să fie cel al
participării tuturor comunităţilor arondate zonei sau de pe o arie cât mai largă a Ţării Moţilor, desăvârşit prin
prezentarea în sărbătoare, preponderentă, a tradiţiilor culturale locale, pornind de la obiectivul declarat esenţial, cel
al recuperării şi afirmării propriei identităţi etno-culturale a moţilor, prin etalarea specificului economic,
gastronomic şi cultural-artistic al fiecărei comunităţi rurale şi pe ansamblu, al întregii regiuni.
NEDEIA din ŢARA MOŢILOR trebuie să redevină o sărbătoare sacramentală a poporului român, având ca
simbolistică întâlnirea ritualică a neamului românesc în locul din care a pornit istoria sa, acum mai bine de 2000 de
ani, în MUNTE - vatră străbună în care ne regăsim simbolurile sacre şi energiile vitale, care ne-au păstrat fiinţa
naţională şi ne-au hrănit întreg patrimoniul spiritual cu mituri şi legende, cu aforisme şi eresuri, cu pilde de eroism,
individuale şi colective, care au revigorat neamul românesc, veacuri la rând, generaţii după generaţii, până la
împlinirea visului nostru milenar, săvârşit în ZIUA MARII UNIRI : ÎNTREGIREA TRUPULUI ŢĂRII ŞI
DESĂVÂRŞIREA STATULUI NAŢIONAL ŞI UNITAR, ROMÂNIA.
7. Promovarea, în ţară şi în afara ţării a celebrului „apel prin tulnicărit”, cu o simbolistică proprie pentru fiecare
tip de mesaj tradiţional - motiv de mândrie, pentru istoria şi cultura tradiţională din Munţii Apuseni, pentru Cultura
şi turismul naţional!
8. Introducerea ritualului, ca la toate manifestările culturale organizate în Ţara Moţilor, din acest moment, să se
intoneze, după Imnul Naţional, Imnul Ţării Moţilor - „Cântecul lui Iancu”, ca un simbol al regăsirii şi afirmării
Identităţii culturale proprii!
5.2. Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul Statut, Asociaţii mandatează Asociaţia să exercite în
numele şi pe seama lor următoarele acțiuni în concret:
20) Inventarierea resurselor materiale şi spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale din zona Țara Moților;
21) Alcătuirea unei baze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul turismului, la nivelul Țării
Moților şi stabilirea unor priorităţi la nivel de judeţ/regiune/zonă;
22) Identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi din domeniul turismului;
23) Coordonarea activităţii de promovare a Țării Moților, prin editarea de materiale publicitare adecvate, care să se
alăture promovării individuale;
24) Coordonarea Centrelor de Informare Turistică din zona Țării Moților, optimizarea activităţilor acestora precum
şi crearea unei reţele organizate a acestor centre;
25) Încurajarea şi implementarea iniţiativelor, practicilor, programelor şi proiectelor din domeniul turismului
durabil;
26) Producerea şi distribuirea de materiale de promovare şi/sau marketing turistic;
27) Atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul din zona Țării Moților;
28) Protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului înconjurător, patrimoniului cultural, istoric şi turistic din zona
Țării Moților;
29) Organizarea şi/sau participarea la evenimente, târguri, conferinţe pentru a promova turismul din zona Țării
Moților şi/sau interesul membrilor, la solicitarea acestora;
30) Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea oportunităţilor
turistice din zona Țării Moților şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme;
31) Informarea membrilor asociaţiei despre modificările legislative din domeniul tursimului;
32) Încurajarea cooperării între membri în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între membri şi terţi în industria
turismului;
33) Desfăşurarea de alte activităţi care influenţează în sens pozitiv dezvoltarea mediului de afaceri local şi creşterea
investiţiilor străine în zona Țării Moților;
34) Valorificarea oportunităţilor turistice, dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de turism (cultural, de
agrement, de afaceri, agroturism, de week-end)
35) Asigurarea pregătirii membrilor, a angajaţilor proprii şi a altor operatori în turism din zona Țării Moților şi din
întreaga regiune, în general, în vederea îmbunătăţirii serviciilor turistice oferite de aceştia, precum şi pentru
crearea de noi locuri de muncă;
36) înființarea unei rețele de puncte gastronomice locale familiale cu specific moțesc;
37) Dezvoltarea durabilă şi promovarea produselor, a valorilor tradiţiei şi ale culturii, a turismului din zona Țării
Moților, promovarea excelenţei în domeniul agriculturii, a meşteşugurilor tradiţionale, în vederea creşterii

competitivităţii în acest domeniu şi a dezvoltării mediului rural, reprezentarea producătorilor locali atât la nivel
naţional, cât şi la nivel internaţional;
38) Participarea efectivă la programele şi proiectele de realizare a obiectivelor turistice conform Strategiei de
dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2014-2020.
5.3. Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul Statut, Asociaţii mandatează Asociaţia să exercite în
numele şi pe seama lor următoarele atribuţii:
1. Adoptarea de către Adunarea Generală, prin contribuţia notabilă şi concretă a Asociaților – reprezentați de
primarii comunităților locale (asemeni conducătorilor obştilor săteşti de odinioară) - a „Proiectului de Dezvoltare
şi Modernizare a localităţilor, de emancipare a vieţii locuitorilor din Ţara Moţilor”, pornind de la Repertorierea
sistematică şi valorificarea, cât mai eficientă, prin turismul naţional şi internaţional, a tuturor valorilor
patrimoniului lor natural şi cultural, local.
2. Efectuarea demersurilor la Guvernul României pentru declararea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ţara
Moţilor, ca o „asociaţie de interes naţional” şi înaintarea unui „Memorandum privind combaterea sărăciei în Ţara
Moţilor şi emanciparea culturală a tuturor comunităţilor rurale, prin recurs la tradiţiile etno-culturale”.
Aceasta însemnează schimbarea paradigmei în perspectiva unei dezvoltări durabile a întregii regiuni, în
conformitate cu politicile oficiale ale organismelor internaţionale, în conformitate cu reglementările naționale și
internaționale în vigoare, ceea ce însemnează completarea sau substituirea economiilor nerentabile, epuizate sau
ineficiente şi promovarea unui turism ecologic şi cultural, pe plan internaţional, conştienţi faptul că în centrul
acestora nu mai trebuie aşezate valorile materiale, nici mjăcar zăcămintele aurifere, bogăţiile inestimabile ale Ţării
Moţilor, deopotrivă ale mediului său geografic, cât şi ale patrimoniului său cultural fiind oamenii, căci, CEA MAI
MARE BOGĂŢIE A FIECĂREI ŢĂRI ŞI REGIUNI GEOGRAFICE A LUMII NU O REPREZINTĂ
ZĂCĂMINTELE MINERALE ŞI NICI RESURSELE FORESTIERE – EPUIZATE SAU DECIMATE – CI
OAMENII ŞI ZESTREA LOR CULTURAL-TRADIŢIONALĂ, PATRIMONIUL LOR CULTURAL,
ETNOGRAFIC ŞI FOLCLORIC!
5.4. Asociaţia urmăreşte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor financiare existente, atragerea de noi
astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricăror alte acţiuni subsumate atingerii obiectivelor stabilite la
punctul 5.1. de mai sus.
5.5. Pentru a spori intensitatea dialogului şi cooperării, Asociaţia va colabora cu alte fundaţii, asociaţii şi instituţii
publice şi private, din România sau din alte ţări, pentru realizarea în comun de activităţi conforme cu
scopurile Asociaţiei.
5.6.
Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, organizaţii fără
scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată.
Capitolul III
Membrii Asociaţiei
Art. 6 Drepturile şi obligaţiile Asociaţilor
6.1. Asociaţii sunt egali în drepturi şi obligaţii.
6.2. Fiecare asociat trebuie să îşi exercite drepturile prevăzute în Actul Constitutiv şi prezentul Statut cu bunăcredinţă şi în interesul Asociaţiei.
6.3. Fiecare asociat trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile stabilite prin Actul Constitutiv şi prezentul Statut.
Art. 7 Drepturile Asociaţilor
7.1. Asociaţii au următoarele drepturi:
 Dreptul de a fi informat asupra proiectelor şi activităţilor Asociaţiei
 Dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie;
 Dreptul de a se exprima liber în cadrul Asociaţiei şi de a face propuneri în Adunarea Generală a Asociaţilor;
 Dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor;
 Dreptul de a propune şi a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei;
 Dreptul de a face propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;
 Dreptul de participa la activitatea Asociaţiei cu studii, comunicări, discuţii, propuneri şi sesizări;
 Dreptul de a beneficia de gratuităţi şi/sau taxe preferenţiale în cadrul evenimentelor organizate de Asociaţie.
Art.8
Obligaţiile Asociaţilor
8.1. Asociaţii au următoarele obligaţii:
 Obligaţia de a cunoaşte şi respecta Actul Constitutiv, Statutul şi hotărârile organelor de conducere;
 Obligaţia de a se informa, participa şi promova interesele Asociaţiei;
 Obligaţia de a participa la şedinţele şi adunările Asociaţiei;
 Obligaţia de a nu întreprinde acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopul, drepturile sau interesele Asociaţiei.
Art. 9 Dobândirea calităţii de Asociat

9.1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ” este compusă din membri şi
membri de onoare.
9.2. Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul Asociaţiei.
9.3. Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în care
funcţionează Asociaţia li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru de onoare.
Art. 10 Pierderea calităţii de Asociat
10.1. Calitatea de membru al Asociaţiei poate înceta prin deces, retragere sau excludere.
10.2. Retragerea calităţii de membru se comunică în scris Consiliului Director, calitatea de membru încetând în
termen de 15 zile de la depunerea solicitării scrise, dacă petiţionarul nu revine asupra deciziei.
10.3. Excluderea unui membru se ia ca urmare a deciziei Adunării Generale a Asociaţiilor, la propunerea
Consiliului director.
Faptele care pot atrage după sine excluderea unui membru sunt următoarele:
 Încălcarea grava a Statutului sau a hotărârilor AGA;
 Producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei;
 Angajarea în acţiuni sau activităţi care contravin scopului şi intereselor Asociaţiei.
10.4. În cazul constatării săvârşirii de către unul sau mai mulţi membri a faptelor menţionate anterior, Consiliul
Director va comunica persoanei în cauză, în scris, în termen de 48 de ore de la constatarea faptei, abaterea
săvârşită, precum şi data şedinţei în care se va discuta abaterea respectivă, astfel încât persoana învinuită să îşi
poată prezenta propria poziţie cu privire la săvârşirea faptei.
Capitolul IV
Art. 11 Organele Asociaţiei
11.1. Asociaţia are următoarele organe:
(a) Adunarea Generală;
(b) Consiliul Director;
(c) Comisia de cenzori;
(d) Trezorierul.
Secţiunea I
Adunarea Generală
11.1 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, fiind alcătuită din totalitatea membrilor.
11.2 Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale:
1. dl. Ponoran Silviu cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 641790 CNP 1590701400303, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Oraș Zlatna, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Zlatna, nr. 202/28.12.2017
2. dl. Zaharie Aron, cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 590148, CNP 1720116015381, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Almașu Mare, în Adunarea Generală a Asociației,
prin Hotărârea Consiliului Local Almașu Mare, nr. 20/19.03.2018
3. dl. Napău Cornel, cetățean român, identificat prin CI seria A.X. nr 571217, CNP 1670911010014, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Bucium, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Bucium, nr. 77/20.12.2017.
4. dl. Vârciu Marin, cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 468073, CNP 1681004012543, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Gârda de Sus, în Adunarea Generală a Asociației,
prin Hotărârea Consiliului Local Gârda de Sus, nr. 77/15.12.2017
5. dl. Bârzan Dănuț Vasile cetățean român, identificat prin CI seria A.X, nr. 693576, CNP 1680915012535,
împuternicit pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Lupșa, în Adunarea Generală a
Asociației, prin Hotărârea Consiliului Local Lupșa, nr. 7/26.01.2018
6. dl. Opruța Dan Cosmin, cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 629286, CNP 1830215011150,
împuternicit pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Meteș, în Adunarea Generală a
Asociației, prin Hotărârea Consiliului Local Meteș, nr. 24/10.03.2018
7. dl. Bulgăr Ionel cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 426428, CNP 1780321010311, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Poșaga, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Poșaga, nr. 10/30.01.2018
8. dl. Raica Vasile cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 596973, CNP 1670319010321, împuternicit
pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Râmeț, în Adunarea Generală a Asociației, prin
Hotărârea Consiliului Local Râmeț, nr.72/27.12.2017
9. dl. Costea Cristian Vasile cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 394547, CNP 1720508012530,
împuternicit pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Tritorială Comuna Scărișoara, în Adunarea Generală a
Asociației, prin Hotărârea Consiliului Local Scărișoara, nr. 78/11.12.2017
Art. 12 Atribuţiile Adunării Generale

12.1. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
1) Stabilirea strategiei, obiectivelor generale şi activităţilor derulate de Asociaţie;
2) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
3) Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
4) Alegerea şi revocarea cenzorului;
5) Înfiinţarea de filiale şi/sau societăţi comerciale;
6) Afilierea şi/sau aderarea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale;
7) Modificarea actului constitutiv şi a statutului;
8) Confirmarea deciziilor Consiliului Director privind admiterea noilor membri asociaţi;
9) Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase ca urmare a lichidării;
10) Orice alte atribuţii prevăzute în actele normative ce guvernează activitatea asociaţilor sau în prezentul statut.
Art. 13 Şedinţele Adunării Generale
13.1. Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an.
13.2. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care
va avea loc şedinţa.
13.3. Consiliul Director va convoca Adunarea Generală şi la iniţiativa majorităţii asociaţilor care formulează, în
acest sens o cerere, cuprinzând şi ordinea de zi.
13.4. Convocarea se face prin e-mail, fax, prin curier sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire,
adresată tuturor asociaţilor. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii Adunării, precum şi ordinea de zi, cu
menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
13.5. Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor sunt conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedinte. Dacă atât Preşedintele, cât şi vicepreşedintele sunt absenţi, şedinţa va fi condusă de către cel
de-al treilea membru al Consiliului Director.
13.6. Înainte de deschiderea şedinţei AGA, un membru asociat desemnat de către Preşedinte va verifica lista de
prezenţă a asociaţilor, raportând Adunării Generale rezultatele verificării.
13.7. După constatarea îndeplinirii cerinţelor Statutului pentru ţinerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.
13.8. Asociatul care, într-o anumita problema supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat direct sau indirect,
nu va putea lua parte la deliberare şi nici la adoptarea hotărârii.
13.9. Ordinea de zi va fi supusă Adunării Generale, putând fi adoptată, modificată sau completată cu votul a
jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
Art. 14 Hotărârile Adunării Generale
14.1. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al
membrilor asociaţi existenţi la data convocării.
14.2. Dacă la prima convocare cvorumul de jumătate plus unu nu este îndeplinit, se va stabili o a două convocare a
Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la termenul primei convocări.
14.3. La cea de-a două convocare, Adunarea Generală se consideră legal întrunită şi valabila, putând delibera
indiferent de numărul asociaţilor prezenţi.
14.4. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau cu votul majorităţii simple, cu excepţia hotărârilor care
vizează modificarea Statutului şi/sau a Actului Constitutiv, care vor fi adoptate numai cu votul a cel puţin două
treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la un singur vot.
14.5. Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau care au votat împotrivă.
14.6. Asociaţii membri ai Consiliului Director nu pot vota în Adunările Generale care hotărăsc asupra
responsabilităţilor lor.
14.7. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor şi rezumatul dezbaterilor vor fi incluse în Registrul de procese
verbale al Asociaţiei, fiecare proces verbal fiind semnat de Preşedinte sau de înlocuitorul acestuia la finalul
întrunirii.
Secţiunea II
Consiliul Director
Art. 15 Consiliul Director
15.1 Consiliul Director este organul de administrare al Asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării Generale. Consiliul Director răspunde solidar în faţa AGA de administrarea patrimoniului şi tuturor
resurselor Asociaţiei.
15.2. Consiliul Director este alcătuit din: Preşedinte, vicepreședinte şi membri. Modalitatea de alegere şi
funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut. Consiliul Director
15.3. Pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului Director sunt:
Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este:
1. dl. Ponoran Silviu cetățean român, identificat prin CI seria A.X., nr. 641790 CNP 1590701400303
Vicepreşedintele Consiliului Director al Asociaţiei este:
2.Domnul Zaharie Aron, cetăţean român, identificat cu CI seria A.X. nr. 530148, CNP 1720116015381
Membri:
1.Domnul Bara Daniel Sabin, cetăţean român, identificat cu CI seria A.X. nr. 667364, CNP 1861113015568

15.4. Membrii Consiliului Director pot fi persoane fizice sau juridice, române şi/sau străine, Consiliul Director
putând fi alcătuit din persoane din afara Asociaţiei în limita a cel mult o pătrime.
15.5 (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, Consiliul director poate angaja un aparat tehnic.
Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei.
(2) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane:
a) un secretar;
b) un contabil;
c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;
(3) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare
pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale aparatului tehnic al Asociaţiei.
Art. 16 Atribuţiile Consiliului Director
16.1. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
1) Prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanţul contabil,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent proiectelor Asociaţiei;
2) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;
3) Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
4) Organizează întruniri cu organizaţii care activează în domenii similare;
5) Aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la
cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei;
6) Aprobă programul de acţiuni ale Asociaţiei;
7) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiilor sau prevăzute în prezentul statut.
16.2. Fiecare dintre membrii Consiliului Director îndeplineşte atribuţii specifice, astfel:
Preşedintele:
 Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
 Conduce şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor şi Consiliului Director;
 Veghează la respectarea Statutului şi punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor;
 Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.
Art. 17 Şedinţele Consiliului Director
17.1. Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.
17.2. Rezultatul şedinţelor se consemnează în Registrul de procese verbale constituit la sediul Asociaţiei.
17.3. Întrunirile Consiliului Director sunt statutare numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii
săi.
17.4. Hotărârile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi. După adoptare, hotărârile devin
obligatorii inclusiv pentru membri care nu au participat la şedinţă sau au votat împotrivă.
Articolul 18. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al Consiliului Director
18.1. Membri Consiliului Director ai Asociaţiei sunt aleşi de către Adunarea Generală a Asociaţilor cu jumătate
plus unu din voturile asociaţilor.
18.2. Calitatea de membru al Consiliului Director încetează:
1) La data expirării mandatului, dacă nu a fost reales;
2) Prin renunţare expresă, prin înaintarea unei solicitări scrise pentru retragerea calităţii de membru;
3) Prin deces;
4) Prin revocare, în situaţia în care este condamnat printr-o sentinţă penală definitivă, în situaţia compromiterii
intereselor Asociaţiei, precum şi în situaţia demonstrării lipsei interesului pentru îndeplinirea mandatului;
revocarea se hotărăşte de către Consiliul Director cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de
membri.
Secţiunea III
Comisia de cenzori
Art. 19. Comisia de cenzori
19.1. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie formată din cel puțin 3 (trei) cenzori numiţi
de Adunarea Generală pe o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii duratei prin acordul părților.
19.2. Poate avea calitatea de cenzor orice membru al Asociaţiei cu excepţia membrilor Consiliului Director, care nu
pot avea calitatea de cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condiţiile legii.
19.3. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
19.4. Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:
- Dl Lasc Marius, cetăţean român, născut la data de 8.08.1977, cu domiciliul în orașul Zlatna, titular al C.I. seria
A.X. nr. 398612, eliberată de SPCLEP Zlatna la data de 2.07.2010
19.5. Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

 Verifica şi controlează gestiunea Asociaţiei;
 Verifica executarea bugetului şi operaţiunile financiar-contabile;
 Întocmeşte procese verbale, incluzând toate constatările, concluziile şi recomandările sale ca urmare a
activităţii de control; procesele verbale vor fi înscrise într-un registru special şi prezentate Adunării Generale a
Asociaţilor;
 Întocmeşte un raport anual al rezultatelor activităţii de control, prezentat Adunării Generale a Asociaţilor.
În cazul constatării unor nereguli grave, Comisia de cenzori poate solicita convocarea Adunării Generale a
Asociaţilor.
Secţiunea IV
Trezorierul
Articolul 20. Roluri şi atribuţii ale trezorierului.
20.1. Trezorierul reprezintă organul care efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale Asociaţiei.
20.2. Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o majoritate simplă,
pe o durată de 4 ani.
20.3. Trezorierul are următoarele atribuţii:
 Efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale Asociaţiei;
 Încasează cotizaţiile;
 Întocmeşte proiectul anual al bugetului şi bilanţului anual;
 Supervizează operaţiunile de încasări şi plăţi decise de Consiliul Director;
 Întocmeşte în fiecare an un raport privind situaţia financiară a Asociaţiei;
 Prezintă Preşedintelui, periodic sau la cererea acestuia, documentele financiar-contabile ale Asociaţiei;
 Pune la dispoziţia Cenzorului toate documentele financiar-contabile solicitate.
20.4. Primul Trezorier al Asociaţiei este ...cetăţean român, cu domiciliul în .., posesor al cărţii de identitate
seria .., nr. .., CNP
Capitolul V
Patrimoniul şi veniturile Asociaţiei
Art. 21 - PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
21.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, este în valoare totală de 1.800 lei, constituit din aportul, în părți egale, a
fiecărui membru fondator și vărsat în totalitate la data constituirii asociației astfel:
1. Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Zlatna, prin Consiliul Local, 200 lei
2. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Almaşu Mare, prin Consiliul Local, 200 lei
3. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucium, prin Consiliul Local, 200 lei
4. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârda de Sus, prin Consiliul Local, 200 lei
5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lupşa, prin Consiliul Local, 200 lei
6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Meteş, prin Consiliul Local, 200 lei
7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Poşaga, prin Consiliul Local, 200 lei
8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Râmeț, prin Consiliul Local, 200 lei
9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Scărişoara, prin Consiliul Local, 200 lei
21.2. Patrimoniul Asociaţiei se completează permanent cu cotizaţiile membrilor săi, donaţii, subvenţii,
sponsorizări, contribuţii, legate, bunuri mobile şi imobile, creanţe, fonduri obţinute, în lei şi valută, de la persoane
fizice şi juridice, din activităţi proprii şi din orice mijloace permise de lege.
Art. 22 Veniturile Asociaţiei
22.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie şi pot proveni din:
a) Aporturile, în numerar sau în natura ale membrilor, ulterioare înfiinţării Asociaţiei;
b) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale;
c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
d) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de Asociaţie;
e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un caracter accesoriu şi
sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei;
f) Donaţii, sponsorizări sau legate;
g) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, finanţări nerambursabile
h) Alte venituri prevăzute de lege.
22.2. Cotizația anuală se stabilește, prin hotărâre, de către Adunarea Generală
22.3.Cotizația anuală va putea fi modificată prin hotărârea Adunării Generale.
22.4. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu de proprietate
vor putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere etc. iar veniturile obţinute din
aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.
22.5. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
Capitolul VI

Dizolvarea Asociaţiei
Art. 23 . Condiţiile dizolvării
Dizolvarea Asociaţiei este posibilă în următoarele situaţii:
(1) Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, luată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul voturilor
exprimate.
(2) În cazul neîndeplinirii dispoziţiilor normative în vigoare ce reglementează activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor.
(3) Nerealizarea scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 6 luni de la constatarea nerealizării nu se
produce schimbarea scopului.
(4) Prin hotărâre judecătorească:
- când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite;
- când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;
- când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.
Articolul 24. Destinaţia bunurilor
(1) In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănător stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei.
(3) In cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) c)din O.G.nr.26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau,
după caz, de comuna sau oraşul în a cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din
urma era de interes local.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a
stabilit o data ulterioara.
Capitolul VII
Dispoziţii finale
Art. 25 Dispoziţii finale
25.1. Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei, modificarea sa urmând a se face cu voturile
a cel puţin două treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la un singur vot.
25.2. Asociaţii aderă de drept la prevederile prezentului Statut.
25.3. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
25.4. Domnul Todorescu Aurel, cetăţean român, domiciliat în satul Galați, nr. 53, jud. Alba posesor al cărţii de
identitate seria A.X., nr. 347154, cod numeric personal 1550102015393 este împuternicit(ă) să reprezinte Asociaţii
în faţa judecătoriei, instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de legile
române în vederea dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie inclusiv, dar fără a se limita la, deschiderea
contului bancar al Asociaţiei şi obţinerea dovezii vărsării patrimoniului iniţial în numele tuturor asociaţilor,
înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Încheiat la Zlatna, astăzi, _____________________, în 9 de exemplare originale.
Asociaţii:
1. Oraşul Zlatna, prin primar - ..............................................................
2. Comuna Almaşu Mare, prin primar - .............................................
3. Comuna Bucium, prin primar - ......................................................
4. Comuna Gârda de Sus, prin primar - .............................................
5. Comuna Lupşa, prin primar - ......................................................
6. Comuna Meteş, prin primar - ......................................................
7. Comuna Poşaga, prin primar - ......................................................
8. Comuna Râmeț, prin primar - ......................................................
9. Comuna Scărişoara, prin primar - ......................................................

