
 
  

ACT CONSTITUTIV AL 
 

ASOCIAŢIEI „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI” 
 
 

 I. ASOCIAŢII 
 
Art.1. Subscrisele: 
 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HUNEDOARA, cod de 
identificare fiscală 4374474, cu sediul în Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
28, județul Hunedoara, cod poștal 330025, România, reprezentată prin Domnul 
Laurențiu NISTOR având funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, 
identificat prin C.I. seria HD, nr. 761003, CNP 1510629201035, 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL PETROȘANI, cod de 
identificare fiscală 4468943, cu sediul în Municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.93, județul Hunedoara, România, cod poștal 332019, reprezentată prin domnul 
Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI, având funcția de Primar al Municipiului Petroșani, 
identificat prin C.I. seria HD, nr. 740859, CNP 1710218205745,  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL PETRILA, cod de identificare 
fiscală 4375097, cu sediul în Orașul Petrila, Str. Republicii nr. 196, județul Hunedoara, 
cod poștal 335800, România, reprezentată prin Domnul Vasile JURCA, având funcția 
de Primar al Orașului Petrila, identificat prin C.I. seria HD nr. 752728, CNP 
1750101205897, 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL ANINOASA, cod de 
identificare fiscală 4468994, cu sediul în localitatea Aninoasa, str. Libertății, nr. 85, 
județul Hunedoara, România, reprezentată prin Nicolae DUNCA, având funcţia de 
Primar al orașului Aninoasa, identificat prin C.I. seria HD, nr. 555223, CNP 
1670619205024, 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL VULCAN, cod de 
identificare fiscală 4375267, cu sediul în Municipiul Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr. 31, 
judetul Hunedoara, cod poștal 336200, România, reprezentată prin Domnul Cristian-
Ion MERIȘANU, având funcţia de Primar al Municipiului Vulcan, identificat prin C.I. 
seria HD, nr. 927006, CNP 1760218205746, 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL LUPENI, cod de 
identificare fiscală 4375046, cu sediul în Municipiul Lupeni, Str. Revolutiei nr. 2, judeţul 
Hunedoara, cod postal 335600, România, reprezentată prin Domnul Lucian Marius 
RESMERIŢĂ, având funcţia de Primar al Municipiului Lupeni, identificat prin C.I. seria 
HD, nr. 765313, CNP 1810627204093, 

7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL URICANI, cod de identificare 
fiscală 4634647, cu sediul în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, nr. 6, județul Hunedoara, cod 
postal 336100, România, reprezentat legal prin Domnul Dănuț BUHĂESCU, având 
funcţia de Primar al orașului Uricani, identificat prin C.I. seria HD, nr. 982174, CNP 
1660811221184, 

8. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI, cod de identificare fiscală 4374849, cu sediul în 
Petroșani, Str. Universității, nr. 20, județul Hunedoara, cod postal 332006, România, 
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reprezentată prin Domnul Sorin Mihai RADU, având funcţia de Rector, identificat prin 
C.I. seria HD, nr. 569616, CNP 1581106205033, 

9. ASOCIAȚIA “VALEA JIULUI DEVELOPMENT SOCIETY PROJECT”, cod de 
identificare fiscală 40625645, cu sediul în Petrila, Str. Pieții, nr. 6, județul Hunedoara, 
cod poștal 335800, România, reprezentată prin Doamna Adina-Dorina VINȚAN, 
identificat prin C.I. seria HD, nr. 651994, CNP 2840320204495, 

10. ASOCIAȚIA COMITETULUI DE INIȚIATIVĂ VALEA JIULUI, cod de identificare 
fiscală 36835002, cu sediul în Petroșani, Str. Institutului, nr. 20, cam. 310, județul 
Hunedoara, cod poștal 332037, România, reprezentată prin Domnul Daniel-Horia 
BENEA, identificat prin C.I. seria HD, nr. 779060, CNP 1620923205023, 

11. ASOCIAȚIA AUTISM HELPING HANDS, cod de identificare fiscală 36887230, cu 
sediul în Petroșani, Str. Independenței, nr. 10, județul Hunedoara, cod poștal 332080, 
România, reprezentată prin Domnul Alexandru-Mihai KELEMEN, identificat prin C.I. 
seria HD, nr. 836701, CNP 1851108204496, 

12. ASOCIAȚIA URBAN LAB VALEA JIULUI, cod de identificare fiscală 42394318, cu 
sediul în Petroșani, Str. Timișoarei, nr. 1, județul Hunedoara, cod postal 332015, 
România, reprezentată prin Domnul Mihai-Ionuț DANCIU, identificat prin C.I. seria HD, 
nr. 956022, CNP 1881017204502, 

 
am hotărât înfiinţarea unei asociaţii în condiţiile prevăzute mai jos. 
 
II. DENUMIREA 

 
Art.2 (1) Asociaţia va avea denumirea de Asociația „Agenția pentru Dezvoltare Valea 
Jiului”.  
(2) Disponibilitatea denumirii este confirmată prin dovada eliberată de Ministerul Justiţiei. 
 
III. SEDIUL 
 
Art.3. Sediul Asociaţiei este în România, str. Nicolae Bălcescu nr. 90, cam. 18, localitatea 
Petroșani, județul Hunedoara. 
 
IV. DURATA 
 
Art.4. Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată de timp, începând cu data înscrierii 
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei …….. 
  
 
V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI 
 
Art.5. (1) Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se 
asocia în cadrul Asociaţiei, propunându-şi ca scop oferirea de servicii în domeniul inițierii, 
dezvoltării și promovării de competențe și politici de dezvoltare locală și implementarea 
mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților 
administrativ teritoriale membre din zona Văii Jiului.  
(2) Obiectivul comun urmărit de către membrii prin constituirea prezentei Asociații îl reprezintă 
promovarea interesului general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale din 
zona Văii Jiului în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora, prin acțiuni vizând protecția 
mediului, dezvoltarea economico-socială, precum și dezvoltarea și asigurarea capacității de 
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atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile în zona Văii 
Jiului. 
(3) În vederea realizării scopului mai sus menționat, Asociaţia va iniţia activități de elaborare 
strategii, coordonare și asistență, sprijin în implementare, inițiere de proiecte și alte activități 
conexe specifice în dezvoltare locală.  
(4) Scopul Asociaţiei nu se limitează la cele de mai sus, dar va corespunde intereselor 
nepatrimoniale ale membrilor, care pun în comun contribuţia lor materială, cunoştinţele şi 
activitatea lor. 
(5) Asociaţia nu are scop politic, lucrativ sau patrimonial, contrar ordinii publice şi bunelor 
moravuri. 
   
Art.6. Asociaţia  este  persoană  juridică  română  de  drept  privat,  fără  scop  lucrativ, 
constituită în  baza  dreptului  la  liberă  asociere  prevăzut   de  art. 37  din  Constituţia  
României, în  conformitate  cu  dispoziţiile  Ordonanţei  Guvernului  nr. 26/2000  cu  privire  la  
asociaţii  şi  fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Codului civil privitor la 
persoanele fizice şi persoanele juridice. 

 
 
VI. PATRIMONIUL INIŢIAL 
 
Art.7 (1) Patrimoniul social inițial al Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în 
valoare de 12.000 RON, fiecare asociat contribuind cu suma de 1.000 lei şi a fost vărsat 
integral la momentul constituirii Asociaţiei. 
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat pe numele Asociaţiei în conformitate cu 
legislaţia română în materie, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei. 
                   
VII.  ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 
 
Art.8 (1) Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control 
ale Asociaţiei este următoarea: 
 

I. Organul de conducere al Asociaţiei este adunarea generală, constituită din 
totalitatea membrilor fondatori prevăzuţi la art.1 al prezentului act constitutiv. 
 

II. Organul de administrare al Asociaţiei este consiliul director, având la înfiinţare 
structura şi componenţa nominală după cum urmează: 
1. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de preşedinte    
2. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de vicepreşedinte 
3. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de vicepreședinte 
4. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de secretar 
5. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
6. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
7. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
8. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
9. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
10. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
11. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
12. .........., reprezentată prin dl./dna........, în calitate de membru  
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(2) Controlul financiar intern al Asociaţiei este realizat, în conformitate cu prevederile art.27, 
alin, (3) din OG nr.26/2000 cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, de către ..  ……..       , cetăţean român, domiciliat în ……    , str……., nr…., ap…., 
judeţul ., posesor al CI seria … nr.-------- eliberat de SPCJEP …. la data de --------, CNP …….; 
 
VIII. ÎMPUTERNICIRE 
 
Art.9 (1) Membrii Asociaţiei împuternicesc pe  dl/dna  ..  ……..       , cetăţean român, domiciliat 
în ……    , str……., nr…., ap…., judeţul ., posesor al CI seria … nr.-------- eliberat de SPCJEP 
…. la data de --------, CNP ……. să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice 
a Asociaţiei, respectiv înregistrarea cererii de înscriere și reprezentarea Asociației în fața 
instanțelor de judecată competente în vederea obținerii înscrierii acesteia în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei și să ridice dovada înregistrării. 
 
(2)De asemenea, dl/dna…… va putea deschide contul bancar al Asociației, va putea semna 
orice document necesar înființării Asociației în fața oricărei instituții sau autorități publice. 
 
Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 15 exemplare de către părţi.  
 
Semnături: 
 
Membrii fondatori:  
 


