ACTUL CONSTITUTIV AL
ASOCIAŢIEI TARNAVELOR PENTRU ACTIUNE COMUNITARĂ

Asociaţii:
1. Municipiul Blaj, prin Consiliul Local al municipiului Blaj, cu sediul în Blaj, Piata 1848, nr. 16, cod
515400, CUI 4563007, reprezentat legal prin domnul Gheorghe Valentin ROTAR, în calitate de
primar, cetăţean român, cu domiciliul în Blaj, str.Fochistilor, nr.4 identificat cu CI seria AX nr.409709,
eliberat(ă) de SPCLEP Blaj, la data de 05.10.2010, CNP 1640607011847, imputernicit in acest scop
prin Hotararea Consiliului local al municipiului Blaj nr. / 2017.
2. Comuna Bucerdea Granoasa, prin Consiliul Local al comunei Bucerdea Granoasa, cu sediul in
Bucerdea Granoasa, str. Maiorescu Ioan, nr. 82, CUI 18866256, reprezentat legal prin domnul Aldea
Ioan, in calitate de primar, cetatean roman, cu domiciliul in Bucerdea Granoasa, str. Ioan Maiorescu, nr.
64, identificat cu C.I. Seria AX, nr. 321727, eliberat (a) de SPCLEP Blaj, la data de 27.03.2008, CNP
1600818011858, imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului local al comunei Bucerdea
Granoasa nr. /2017
3. Comuna Cenade, prin Consiliul Local al comunei Cenade, cu sediul in Cenade, str. Principala, nr.
372, CUI 4562028, reprezentat legal prin domnul Neamtu Ilie, in calitate de primar, cetatean roman, cu
domiciliul in Cenade, nr. 109, identificat cu C.I. Seria AX nr. 501822, eliberat (a) de SPCLEP Blaj, la
data de 18.12.2012, CNP 1671220011841, imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului local al
comunei Cenade nr. /2017
4. Comuna Cergau, prin Consiliul Local al comunei Cergau, cu sediul in Cergau, str. Principala, nr.
126, CUI 4562010, reprezentat legal prin doamna Aldea Lenuta, in calitate de primar, cetatean roman,
cu domiciliul in Comuna Cergau, sat Cergau Mare, nr. 31, identificata cu CI seria AX nr. 369374,
eliberat (a) de SPCLEP Blaj, la data de 23.09.2009, CNP 2630810011844, imputernicita in acest scop
prin Hotararea Consiliului Local al comunei Cergau nr. /2017
5. Comuna Cetatea de Balta, prin Consiliul Local al comunei Cetatea de Balta, cu sediul in Cetatea de
Balta, str. Cetatii, nr. 32, CUI 4562478, reprezentat legal prin domnul Suciu Emanoil-Sorin, in calitate
de primar, cetatean roman, cu domiciliul in Cetatea de Balta, str. Avram Iancu, nr. 44, identificat cu C.I.
Seria AX, nr. 548589, eliberat (a) de SPCLEP Blaj, la data de 27.01.2014, CNP 1680124011844,
imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al comunei Cetatea de Balta nr. /2017
6. Comuna Crăciunelu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Craciunelu de Jos, cu sediul in
Craciunelu de Jos, str. 6 Martie, nr.135, cod 517.260, CUI 4561944, reprezentat legal prin doamna
Lenuta BUBUR, in calitate de primar, cetatean roman, cu domiciliul in Craciunelu de Jos,
str.Horea,nr.7, identificata cu C.I. seria AX nr.215521, eliberat (a) de SPCLEP Blaj, la data de 25.
11.2004, CNP 2541024011844, imputernicita in acest scop prin Hotararea Consiliului local al comunei
Craciunelu de Jos nr. /2017.

7. Comuna Jidvei, prin Consiliul Local al comunei Jidvei, cu sediul in Jidvei, str. Perilor, nr. 36, cod
517385, CUI 4934610, reprezentat legal prin domnul Trif Alin, in calitate de primar, cetatean roman ,
cu domiciliul in Jidvei, str. Perilor, nr. 36, identificat cu C.I. Seria AX, nr. 377617, eliberat (a) de
SPCLEP Blaj, la data de 20.11.2009, CNP 1751019011841, imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local al comunei Jidvei nr. /2017
8. Comuna Rosia de Secas, prin Consiliul Local al comunei Rosia de Secas, cu sediul in Rosia de
Secas, nr. 458, CUI 4562060, reprezentat legal prin domnul Cristea Ioan, in calitate de primar, cetatean
roman , cu domiciliul in Rosia de Secas, nr. 289, identificat cu C.I. Seria AX , nr.617207, eliberat (a) de
SPCLEP Blaj , la data de 02.10.2015, CNP 1621028323911, imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local al comunei Cetatea de Balta nr. /2017
9. Comuna Sancel, prin Consiliul Local al comunei Sancel, cu sediul in Sancel, str. Mihai Eminescu,
nr. 70, CUI
, reprezentat legal prin domnul Fratila Ilie, in calitate de primar , cetatean roman, cu
domiciliul in Sat Sancel, Comuna Sancel, str. Iacob Muresianu, nr. 4, identificat cu C.I. Seria AX nr.
588492, eliberat (a) de SPCLEP Blaj , la data de 17.12.2014, CNP 1601216011843, imputernicit in
acest scop prin Hotararea Consiliului Local al comunei Sancel nr. /2017
10. Comuna Sona, prin Consiliul Local al comunei Sona, cu sediul in Sona, str. Lunga, nr. 2, CUI
4562036, reprezentat legal prin domnul Marginean Teodor – Florin, in calitate de primar , cetatean
roman, cu domiciliul in Sat Biia, Comuna Sona, nr. 31, identificat cu C.I. Seria AX nr. 632194, eliberat
(a ) de SPCLEP Jidvei, la data de 23.03.2016, CNP 1680228011849, imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local al comunei Sona nr. /2017
11. Comuna Mihalt, prin Consiliul Local al comunei Mihalt, cu sediul in Mihalt , nr. 635, CUI
4562338, reprezentat legal prin domnul Breaz Flavius , in calitate de primar , cetatean roman, cu
domiciliul in Sat Cistei ( Com. Mihalt) , nr 195, identificat cu CI seria AX , nr. 570125, eliberat (a) de
SPCLEP Teius , la data de 24.07.2014, CNP 1830704011177, imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local al comunei nr. Mihalt /2017
12. Comuna Valea Lunga, prin Consiliul Local al comunei Valea Lunga, cu sediul in Valea Lunga ,
str. Victoriei, nr. 328B, CUI 4562176, reprezentat legal prin domnul Pusca Vasile, in calitate de primar,
cetatean roman, cu domiciliul in Valea Lunga, str. Vanatorilor, nr. 255, identificat cu C.I. seria AX
nr.609668, eliberat(a) de SPCLEP Blaj, la data de 28.07.2015, CNP 1630814011851, imputernicit in
acest scop prin Hotararea Consiliului local al comunei Valea Lunga nr. /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
TARNAVELOR PENTRU ACTIUNE COMUNITARĂ.
Art. 1 Denumire
1.1. Denumirea Asociaţiei este
„ASOCIAŢIA TARNAVELOR PENTRU ACTIUNE COMUNITARĂ” conform dovezii nr. 156916 din

09.11.2016, eliberată de Ministerul Justiţiei, din Romania, privind disponibilitatea denumirii Asociaţiei.
Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.
Art.2 Sediu

2.1. Asociaţia are sediul în municipiul Blaj, Piaţa 1848, nr.7, cod 515400 , judeţul Alba, România.
2.2. Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc din judeţul Alba în baza unei hotărâri a Adunării
Generale a Asociaţiei sau a Consiliului Director, conform prezentului statut.
Art.3 Durata
3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Blaj.
Art.4 Scop
4.1. Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având următorul scop:
dezvoltarea economică şi socială la nivel regional şi subregional prin realizarea in comun a unor
proiecte si programe pentru dezvoltarea si promovarea zonei.
4.2. Schimbarea scopului Asociaţiei se va putea face numai de către Fondator şi numai dacă acesta a
fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.

Art.5 Obiective
5.1. OBIECTIVE STRATEGICE:
1. Valorificarea si promovarea potenţialului turistic, istoric, cultural şi natural al comunităţilor locale
asociate, promovarea politicilor ecologice in comunitatile locale asociate;
2. Consultanta in scopul elaborarii, finantarii, implementarii proiectelor cu finantare europeana;
3. Elaborarea proiectelor cu finantare europeana;
4. Afilierea şi/sau dezvoltarea de parteneriate, precum şi acţiuni de cooperare, regionale, naţionale sau
internaţionale, cu alte organizaţii: neguvernamentale sau ale administraţiei publice locale şi centrale, cu
universităţi, agenţi economici, organizaţii patronale, sindicale, culturale şi de cult;
5. Promovarea imaginii si potentialului de dezvoltare a zonei;
6. Identificarea cailor si mijloacelor de imbunatatire a infrastructurii administratiei publice locale;
7. Valorizarea zonelor istorice;
8. Renovarea, dezvoltarea, conservarea şi îmbunătăţirea zonelor periurbane si rurale, a cladirilor
importante din zonele istorice;
9. Infiintarea si dezvoltarea de capacităţi de producere a energiei electrice (energie verde - eoliana,
solara, biomasa), pentru creşterea eficienţei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei
electrice, centrale/grupuri de cogenerare.);
10. Asigurarea sprijinului logistic prin dotarea si inzestrarea ASOCIATIEI cu autovehicule sal orice
alte bunuri care sa fie puse la dispozitia comunitatilor locale ale membrilor asociati la solicitarea
acestora;
11. Administrarea, promovarea si punerea in valoare a obiectivelor culturale si istorice asupra carora
a fost constituit drept de administrare asociatiei;
12.
Obtinerea de finantari din fonduri externe nerambursabile pentru indeplinirea obiectivelor
asociatiei.
13. Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri pentru firme din sectorul public si
privat;
14. Elaborarea de strategii de dezvoltare si a unor programe in vederea realizarii obiectivelor asociatiei
sau la solicitarea tertilor;
15. Administrarea, promovarea si punerea in valoare a obiectivelor culturale si istorice asupra carora a
fost constituit drept de administrare asociatiei;
16. Obtinerea de finantari din fonduri externe nerambursabile pentru indeplinirea obiectivelor
asociatiei;
17. Orice alte activitati care conduc la dezvoltarea economica, sociala si culturala si care au ca scop

final cresterea calitatii vietii cat si orice alte obiective similare stabilite ulterior de catre Consiliul
Director.
5.2. OBIECTIVE SPECIFICE:
“Tarnave” - brand turistic si economic. Dezvoltarea turismului cultural-istoric, de afaceri,
oenologic si promovarea imaginii comunitatilor locale asociate;
Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural al comunităţilor asociate: centre
cultural-istorice vechi ale localităţilor, restaurarea clădirilor cu elemente arhitectonice tradiţionale,
reţeaua stradală, centre culturale, muzee, parcări, drumuri, etc., pentru introducerea lor în circuite
turistice;
Valorificarea resurselor naturale prin construirea de drumuri de acces, amenajarea traseelor
turistice, parcări, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru cicloturism, amenajări
specifice zonei montane şi costiere, etc.;
Înfiinţarea şi dezvoltarea de spaţii de cazare şi agrement;
Creşterea calităţii serviciilor turistice de cazare şi agrement;
Dezvoltarea şi consolidarea turismului în comunităţile locale asociate, prin susţinerea
promovării produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice (crearea şi promovarea unor
branduri comunitare locale);
Sprijinirea includerii comunităţilor locale în circuite turistice integrate;
Crearea şi operaţionalizarea unor centre de informare şi promovare turistică.
Promovarea valorilor culturale şi artistice locale.
Prezervarea identităţii şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale asociate.
Promovarea si sprijinirea sportului local, a structurilor sportive din comunitatile locale
Participarea la infiintarea de noi structuri sportive
Acţiuni de sprijin şi promovare a voluntariatului;
Creşterea participării tinerilor la viaţa comunităţii;
Sprijinirea structurilor asociative de tineret;
Sporirea şanselor de angajare a tinerilor pe piaţa muncii;
Promovarea activităţilor cultural artistice, inclusiv organizarea de concerte, petreceri şi excursii
pentru tineret;
Organizarea de campanii tematice şi tabere pentru tineri;
Acordarea de burse individuale.
Dezvoltarea resurselor umane şi valorizarea mixului etnic, lingual şi religios local.
Promovarea valorilor culturale şi artistice locale precum şi prezervarea identităţii, valorificarea
tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale asociate.
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate la nivel regional şi local.
Promovarea şi afirmarea continuă a valorilor democraţie participative şi a cetăţeniei europene.
5.3. Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse Asociaţia va iniţia şi dezvolta relaţii de
cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare sau cu autorităţi publice din România sau din
străinătate.
Art.6. Activitati
Pentru îndeplinirea scopului său, Asociaţia va îndeplini şi următoarele activităţi:
Consultanţă în întocmirea şi implementarea de proiecte pentru accesare de credite, fonduri
rambursabile şi nerambursabile pentru autorităţi publice, instituţii, agenţi economici, alte persoane
juridice;
Realizarea, editarea şi distribuirea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe

informatice si alte materiale informative;
Realizarea şi implementarea de proiecte de investiţii, fundamentate prin studii de fezabilitate,
studii de piaţă, proiecte tehnice şi audit financiar;
Strângere de fonduri;
Editare şi actualizare pagina web a Asociaţiei;
Editare raport anual de activitate;
Activităţi de studiere a pieţei şi sondaj;
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice;
Servicii de publicitate;
Servicii de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri;
Activităţi de pregătire prin cursuri de calificare şi recalificare, instruiri practice in meserii şi
ocupaţii profesionale;
Activităţi de perfecţionare;
Servicii de învăţământ pentru adulţi;
Învăţare de limbi străine;
Servicii sociale;
Servicii de consultanţă juridică;
Servicii de consultanţă contabilă;
Activităţi şi servicii pentru săli de conferinţe;
Promovare şi servicii pentru activităţi turistice;
Organizarea de expoziţii interne şi internaţionale;
Editarea şi imprimarea de fluturaşi, pliante, afişe, ziare, cărţi şi reviste;
Servicii de tipografie, imprimerie si promovare;
Activităţi de editură.
Achizitionare echipamente, materiale si orice dotari necesare desfasurarii activitatii;
Implicarea comunităţilor locale în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor ecoturistice;
Elaborarea şi publicarea de studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate;
Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi
organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice;
Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi
străinătate, sau cu alte organizaţii;
Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
Accesarea diverselor programe de finanţare;
Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.
Art.7. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
7.1. Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii
cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul
de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al Asociaţilor, ce va fi acordat
Asociaţiei de către Asociaţi, pe de altă parte.
7.2. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, este în valoare totală de 12.000 lei, alcătuit din aportul în numerar
al Asociaţilor, după cum urmează:
Municipiul Blaj a contribuit cu 1000 lei, Comuna Crăciunelu de Jos a contribuit cu 1000 lei, Comuna
Jidvei a contribuit cu 1000 lei, Comuna Valea Lunga a contribuit cu 1000 lei, Comuna Cenade a
contribuit cu 1000 lei, Comuna Cergau a contribuit cu 1000 lei, Comuna Sancel a contribuit cu 1000
lei, Comuna Mihalt a contribuit cu 1000 lei, Comuna Sona a contribuit cu 1000 lei, Comuna Bucerdea

Granoasa a contribuit cu 1000 lei, Comuna Cetatea de Balta a contribuit cu 1000 lei, Comuna Rosia
de Secas a contribuit cu 1000 lei.
7.3. 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 condiţii legale ;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;
d) Orice alte surse legale de venituri;
e)Surse externe;
g)Venituri realizate din activităţi economice directe;
h)Resurse obţinute de la bugetul de stat ;
7.4. Cotizatiile membrilor asociati sunt stabilite astfel:
-Pentru Municipiul Blaj cotizatia este stabilita in suma de 25 lei/locuitor;
-Pentru orase cotizatia este stabilita in suma de 15 lei/locuitor;
-Pentru comune cotizatia este stabilita in suma de 8 lei/locuitor.
Cotizatia poate fi modificata prin hotararea Adunarii Generale.
7.5. Asociaţia nu poate efectua nicio plată în favoarea unei alte persoane sau entităţi juridice, dacă
aceasta nu corespunde şi nu urmăreşte realizarea scopului Asociaţiei.
7.6. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli sau, după caz, in
conformitate cu bugetele aprobate de finanţatori in cadrul proiectelor implementate de către Asociatie
şi se aproba de persoanele însărcinate de Consiliul Director.
Art. 8 ORGANELE ASOCIAŢIEI
8.1. Adunarea Generală al Asociaţiei
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii Asociaţilor,
desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora, sau înlocuitorii acestora, împuterniciţi
conform art.18 (8).
Mandatul reprezentaţilor având statut de aleşi locali este valabil atâta timp cât mandatul de primar sau
preşedinte este valabil.
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.
Fiecare Autoritate Locală va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.
Sunt numiţi în calitate de membri Adunări Generale:
–
–
–
–
–
–

- Dl. Gheorghe Valentin ROTAR , reprezentant al Municipiului Blaj;
D-na. Lenuta BUBUR, reprezentant al Comunei Crăciunelu de Jos;
Dl. Trif Alin, reprezentant al Comunei Jidvei
Dl. Vasile Pusca, reprezentant al comunei Valea Lunga
Dl. Ilie Neamtu, reprezentant al comunei Cenade
D-na.Lenuta Aldea, reprezentant al comunei Cergau
Dl. Ilie Fratila, reprezentant al comunei Sancel

–
–
–
–
–

Dl. Breaz Flavius, reprezentant al Comuna Mihalt
Dl. Teodor – Florin Marginean, reprezentant al comunei Sona
Dl. Ioan Aldea, reprezentant al comunei Bucerdea Granoasa
Dl. Emanoil- Sorin Suciu, reprezentant al comunei Cetatea de Balta
Dl. Cristea Ioan, reprezentant al Comuna Rosia de Secas

8.2. Consiliul Director
Art. 20 (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele
Asociaţiei şi încă doi membri numiţi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. Componenţa
Consiliului Director trebuie să asigure cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor
membrilor Asociaţiei, folosindu-se principiul reprezentării prin rotaţie.
(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al Consiliului Director.
(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art. 21. Membrii consiliului director sunt:
Dl. Gheorghe Valentin ROTAR, reprezentant al Municipiului Blaj - Preşedintele Asociaţiei;
Dl. Teodor – Florin Marginean, reprezentant al comunei Sona - membru
Dl. Ilie Fratila, reprezentant al comunei Sancel - membru
8.3. Controlul Financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor.
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert
contabil, în condiţiile legii.
Consiliul Director va numi cu aprobarea Adunarii Generale un cenzor stabilit dintre membrii asociati
sau va incheia un contract de prestare de servicii cu un cenzor extern.
Art. 9. Dobândirea calităţii de membru
Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul Asociaţiei.
Art. 10. 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.11 Persoane împuternicite
D-na Gizdavu Diana Ana este împuternicita 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.
Art. 12 Dispoziţii finale
Regulile referitoare la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei
alăturat prezentului Act Constitutiv.

Încheiat la Blaj, astăzi, ______________, în 15 exemplare originale.
Asociaţii:
Reprezentant,
Consiliul Local Blaj
________________________

Reprezentant,
Consiliul Local Jidvei
________________________
Reprezentant,
Consiliul Local Cenade
________________________

Reprezentant,
Consiliul Local Sancel

Reprezentant,
Consiliul local Craciunelu de Jos
_____________________________

Reprezentant,
Consiliul local Valea Lunga
_____________________________
Reprezentant,
Consiliul local Cergau
_____________________________

Reprezentant,
Consiliul local Mihalt

________________________

_____________________________

Reprezentant,
Consiliul Local Sona

Reprezentant,
Consiliul local Bucerdea Granoasa

________________________

_____________________________

Reprezentant,
Consiliul Local Rosia de Secas

Reprezentant,
Consiliul local Cetatea de Balta

________________________

_____________________________

