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ACT CONSTITUTIV 

Al " Asociaţiei pentru Dezvoltare  
Intercomunitară 

ITI Ținutul Plai Mușcelean" 
 

I. ASOCIATII : 

Unitățile Administrativ Teritoriale (din Anexa 3 - Lista Unităților Administrativ Teritoriale invitate 
să facă parte din ”ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI ȚINUTUL PLAI 
MUȘCELEAN” și care au aprobat asocierea prin Hotărâre a Consiliului Local până la data Adunării 
Constitutive în care se vor semna Actul Constitutiv și Statutul asociației) 
s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară - ITI Ținutul Plai Mușcelean, 
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
II. DENUMIREA ASOCIAŢIEI 
Denumirea asociaţiei este Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitara - ITI Ținutul Plai Mușcelean 
(denumită în continuare ADI-ITI Ținutul Plai Mușcelean), conform dovezii disponibilităţii denumirii 
nr.1999eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției., eliberată de 
Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei. 

 
III. SEDIUL 
Sediul Asociaţiei este în localitatea Comuna Țițești, Sat Bucșenești-Lotași- Punct Casa de Cultură 
Bucșenești, jud. Argeș. 

 
IV. DURATA 
Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Câmpulung. 
 

V. SCOPUL ASOCIAŢIEI 

Asociația s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Teritorială Integrată a 
Ținutului Plai Mușcelean. 
 

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei 
constituită în scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coordonării în comun, pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Teritorială Integrată a 
Ținutului Plai Mușcelean, Planul de Dezvoltare, Mecanismul de Implementare, Planul de Investiţii pentru 
I.T.I Ținutul Plai Mușcelean, cât şi a realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal 
sau regional, destinate conservării şi reconstrucţiei ecologice a zonelor protejate, modernizării 
infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului economic public şi privat, a turismului şi regenerării 
urbane şi rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi a unei dezvoltări bazate pe promovarea și 
susținerea tranziției către o societate eco-sustenabilă și rezilientă care să contribuie la dezvoltarea socio-
economică a Teritoriului prin întărirea capacităţilor colectivităţilor locale, societății civile şi sectorului privat, 
având ca finalitate eliminarea sărăciei și bunăstare. 



 
VI. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI : 
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare totală de 200 lei . 

 
VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI  

Conducerea Asociaţiei 

Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii unitatilor 
administrative teritoriale asociate, desemnaţi prin hotărâre a consiliilor locale membre. 

Administrarea Asociaţiei 

Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este 
format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi 

6 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei, pe perioada de 4 (patru) ani. Consiliul 
director poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa 
sa, desemnati de unitatile administrativ teritoriale, membre ale asociatiei. 
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Presedintele 
Asociatiei este si presedinte al Consilului Director, desemnat de adunarea generală. 
Doi Vice-presedinti desemnati de adunarea generală. 
Patru membri ai Consiliului Director  desemnaţi de adunarea generală. 

Controlul Financiar al Asociaţiei 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiţi 
de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 
Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt: 

- XXXXX, cetaţean român, născut la data de xxxxx, în judeţul xxxx, domiciliat în judeţul xxx, posesor a 
C.I, seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx; 

- XXXXX, cetaţean român, născut la data de xxxxx, în judeţul xxxx, domiciliat în judeţul xxx, posesor a C.I, 
seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx; XXXXX, cetaţean 
român, născut la data de xxxxx, în judeţul xxxx, domiciliat în judeţul xxx, posesor a C.I, seria xxxx, nr. xxxx, 
eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx; 

 
ASOCIAŢII : 

Unitățile Administrativ Teritoriale din Anexa 3 - Lista Unităților Administrativ Teritoriale invitate să 
facă parte din ”ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI ȚINUTUL PLAI 
MUȘCELEAN” și care au aprobat asocierea prin Hotărâre a Consiliului Local până la data Adunării 
Constitutive în care se vor semna Actul Constitutiv și Statutul asociației). 
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 35 de exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare  asociat şi 
un exemplar       pentru Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, astăzi, la data autentificării. 
 
Aprobat , 
   
     Primar 

 


