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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _________ din 10.03.2023 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din  30.06.2022 cu 
privire la asocierea Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al 

Municipiului Câmpulung, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local 
al Comunei Valea Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel”, 
persoană juridică de drept privat și de utilitate publică 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 14 martie 2023; 
 Având în vedere :  

- Referatul de aprobare al primarului nr. 8180 din 10.03.2023 prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din  30.06.2022 cu privire la asocierea 
Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de 
membru fondator, cu Consiliul Local al Comunei Valea Mare Pravăț, în vederea 
constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Trans Muscel”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație publică și Agricol nr. 8182 
din 10.03.2023 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din  
30.06.2022 cu privire la asocierea Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al 
Municipiului Câmpulung, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al Comunei 
Valea Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel”, persoană juridică de drept 
privat și de utilitate publică; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

- Hotărârii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 92 / 2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 89 – 91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Rezoluția Judecătoriei Câmpulung emisă în dosarul nr. 1112/205/2023; 
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local; 
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         În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

Primarul Municipiului Câmpulung  
PROPUNE : 

 
  Art. 1. – (1) Se aprobă modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Trans Muscel” aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 152 din 30.06.2022, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 30.06.2023 se 
înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.  

 
        Art. 2. – Primarul Municipiului Câmpulung, prin aparatul de specialitate, va aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
         Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, 
Administratorului public, Serviciului Juridic, Administație Publică și Agricol şi Primarului 
Municipiului Câmpulung. 

 
 

Municipiul Câmpulung, 10.03.2023  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Initiator,  
Primar, 

Elena – Valerica LASCONI 

Avizat pentru legalitate 
Secretar general, 
Ramona SIMION 
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Nr. 8182 din 10.03.2023 
            Aprobat,  

                                                                                                                 Primar,  
Elena – Valerica LASCONI  

   
 

RAPORT 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din 30.06.2022 cu 

privire la asocierea Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al 
Municipiului Câmpulung, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local 
al comunei Valea Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel”, 
persoană juridică de drept privat și de utilitate publică   

 
 

  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152/30.06.2022, Consiliul Local al municipiului 
Câmpulung a aprobat asocierea Municipiului Câmpulung cu Consiliul Local al comunei 
Valea Mare Pravăț în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Trans 
Muscel,  în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi 
gestionării în comun a serviciului de transport public (denumit în continuare Serviciul) pe 
raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, 
modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, 
pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare) 
în acest sens fiind aprobat și modelul statutului și actului constitutiv al asociației . În acest 
sens, prin același act al autorității deliberative s-au aprobat și modelul de act constitutiv și de 
statut, stabilindu-se ca sediul Asociației să fie în Câmpulung, strada Cuza Vodă, nr. 30, 
județul Argeș. 
  În mod similar, comuna Valea Mare Pravăț a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 58 
din 05.09.2022. 
  Ulterior, la data de 20.01.2022, cei doi membri fondatori au procedat la semnarea 
Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației. 
  După semnarea actelor statutare s-a formulat cerere în vederea obținerii personalității 
juridice. În acest sens, pe rolul Judecătoriei Câmpulung s-a format dosarul nr. 
1112/205/2023. 
  Prin rezoluția emisă la data de 23.02.2023 s-a instituit obligația de a rectifica statutul 
Asociației în sensul de a cuprinde toate mențiunile prevăzute de dispozițiile art. 6 alin. 2 din 
OG nr. 26/2000, sub sancțiunea nulității absolute, astfel 
 a)datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, 
seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de 
identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori 
adresa sediului social; 
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b)exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei; 
c)denumirea asociaţiei; 
d)sediul asociaţiei; 
e)durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a 
termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; 
f)patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură 
şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma 
autentică a statutului este obligatorie; 
g)componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale 
asociaţiei; 
h)persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a 
personalităţii juridice; 
i)modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat; 
j)drepturile şi obligaţiile asociaţilor; 
k)categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei; 
l)atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; 
m)destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60; 
n)semnăturile membrilor asociaţi. 
  Totodată, s-a dispus rectificarea în sensul menționării exprese a faptului că asociația se 
declară de utilitate publică, precum și depunerea de acte doveditoare ale patrimoniului initial 
în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile,  după caz, precum și a declaraţiei pe 
propria răspundere a persoanei care formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de 
identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului sau a mențiunii că singurii 
beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în 
documentele din dosar. 
  Modificarea actelor ante-menționate se impune și prin prisma faptului că, ulterior 
depunerii cererii de acordare a personalității, dovada de disponibilitate denumire a expirat, iar 
disponibilitatea denumirii trebuie să subziste și la momentul pronunțării asupra cererii de 
acordare a personalității juridice.  

Astfel, în acest context,  a fost solicitată și obținută o nouă dovadă a disponibilității 
denumirii Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel- dovada nr. 204101, 
eliberată de Ministerul Justiției la data de 21.02.2023, comunicată instituției noastre la data 
de 06.03.2023. 

Prin prisma celor mai sus arătate, rezultă că se impune modificarea și/sau completarea 
statutului și actului constitutiv al Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel, 
urgența acestui demers fiind justificată prin aceea că, în vederea complinirii acestor măsuri a 
fost acordat termen la data de 15.03.2023. 

 
Serviciul Juridic, Administrație 

Publică și Arhivă, 
Alexandra – Carmen Ioniță 
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Nr. 8180/10.03.2023 
 

 
                                     REFERAT DE APROBARE  

 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din 30.06.2022 cu privire 

la asocierea Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al Municipiului 
Câmpulung, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al comunei Valea 

Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel”, persoană juridică de 

drept privat și de utilitate publică   
 
 

  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152/30.06.2022, Consiliul Local al 
municipiului Câmpulung a aprobat asocierea Municipiului Câmpulung cu Consiliul Local 
al comunei Valea Mare Pravăț în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Trans Muscel. 
  Ulterior aprobării unei hotărâri similare de către partenerul comuna Valea Mare, 
membrii asociați au procedat la semnarea actului constitutiv și al statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel. 
 În procesul de dobândire a personalității juridice a Asociației, Judecătoria 
Câmpulung, prin rezoluția emisă la data de 23.02.2023 în dosarul nr. 1112/205/2023, a 
apreciat că actele statutare trebuie completate cu anumite mențiuni, obligatorii, în vederea 
complinirii acestor aspect acordând termen de judecată la data de 15.03.2023. 
  Astfel, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Câmpulung, a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 152 din 30.06.2022 cu privire la asocierea Municipiului Câmpulung, 
prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de membru fondator, cu 
Consiliul Local al comunei Valea Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel”, 
persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, în sensul modificării/completării 
statutului și actului constitutiv în sensul arătat de Judecătoria Câmpulung  . 

 
 

    Primar, 
                                    Elena-Valerica LASCONI 


