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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 72/31.07.2015 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                               Ioan POPICA                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

 
Subscrisele:  

1. COMUNA VAMA BUZĂULUI, unitate administrativ teritorialǎ, cu sediul în comuna Vama Buzăului, 

str. Principală, nr. 425, judeţul Braşov, cod de înregistrare fiscală 4728300, reprezentatǎ prin Primar 

CHIRILAŞ TIBERIU NICOLAE, CNP 1770130084456, cetǎțean român, nǎscut la data de 30.01.1977, 

cu domiciliul în comuna Vama Buzăului, nr. 774A, judeţul Braşov, identificat prin C.I., seria ZV, nr. 

004040, în baza Hotǎrârii Consiliului Local nr. ………./………………. 

 

2. COMUNA PREJMER, unitate administrativ teritorialǎ, cu sediul în comuna Prejmer, str. Mare, nr. 

565, judeţul Braşov,  cod de înregistrare fiscalǎ 4688701, reprezentatǎ prin Primar ŞERBAN 

TODORICĂ CONSTANTIN, CNP 1631126080064, cetǎțean român, nǎscut la data de 26.11.1963, cu 

domiciliul în Comuna Prejmer, str. Mare nr. 578, judeţul Braşov, identificat prin C.I., seria BV, nr. 

562413, în baza Hotǎrârii Consiliului Local nr. ………./…………… 

 

3. COMUNA TELIU, unitate administrativ teritorialǎ, cu sediul în comuna Teliu, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 449, judeţul Braşov, cod de înregistrare fiscală 4688710, reprezentatǎ prin Primar  

ŞERBAN  VASILE, CNP 1490525084472, cetǎțean român, nǎscut la data de 25.05.1949, cu domiciliul 

în Comuna Teliu, sat Teliu, nr. 660,  judeţul Braşov, identificat prin C.I., seria BV, nr. 704167, în baza 

Hotǎrârii Consiliului Local nr. ……./………………. 

 

4. COMUNA HĂRMAN, unitate administrativ teritorialǎ, cu sediul în comuna Hărman, str. Pieţii nr. 1, 

judeţul Braşov, cod de înregistrare fiscal 4833941, reprezentatǎ prin Primar DIŞOR MIHAI, CNP 

1570313080081, cetǎțean român, nǎscut la data de 13.03.1957, cu domiciliul în comuna Hărman, sat 

Hărman, str. Dorobanţi nr. 118, judeţul Braşov, identificat prin C.I., seria BV, nr. 746000, în baza 

Hotǎrârii Consiliului Local nr. ………./…………… 
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5. COMUNA SÂNPETRU, unitate administrativ teritorialǎ, cu sediul în comuna Sânpetru, str. Republicii, 

nr. 655, judeţul Braşov, cod de înregistrare fiscalǎ 4777175, reprezentatǎ prin Primar  RUSU ION, CNP 

1510321080080, cetǎțean român, nǎscut la data de 21.03.1951, cu domiciliul în comuna Sânpetru, str. 

I.T. Meschendörfer, nr. 432, judeţul Braşov, identificat prin C.I., seria BV, nr. 741743, în baza Hotǎrârii 

Consiliului Local nr. ………./…………… 

 

De comun acord am hotǎrât încheierea prezentului contract de asociere: 

I. Scopul şi Obiectivele asocierii 

Art.1 Asocierea are ca scop administrarea şi gospodǎrirea eficientǎ, durabilǎ şi unitarǎ, în conformitate cu 

prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier aparținând membrilor 

sǎi prin înființarea de structuri silvice proprii. 

În acest scop se va înființa Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI” RA, cu personalitate 

juridicǎ, aceasta funcționând pe bază de gestiune economicǎ şi autonomie financiarǎ, exercitând atribuții de 

serviciu public cu specific silvic, a cărei activitate se va desfǎşura în condițiile legii şi ale actului constitutiv 

întocmit în condițiile stabilite de Consiliul de Coordonare, ca organism coordonator şi deliberativ. 

 

Art.2 În realizarea scopului propus, se stabilesc urmǎtoarele obiective: 

2.1. a) – apǎrarea şi respectarea intereselor şi drepturilor membrilor asociați, calitatea acestora de titulari ai 

dreptului de proprietate asupra fondului forestier; 

       b) sǎ promoveze în numele membrilor orice cereri sau acțiuni conform legislației în vigoare. 

2.2. – promovarea legislației silvice şi a normelor tehnice sprijinând membrii asociați în elaborarea şi finanțarea 

unor programe privind: 

       a) elaborarea amenajamentelor silvice pentru pǎdurile proprietatea membrilor asociați; 

       b) asigurarea pazei pǎdurilor în vederea prevenirii tǎierilor ilegale, distrugerii  sau degredǎrii vegetației 

forestiere, pǎşunatului abuziv, braconajului, incendiilor şi furturilor; 

       c) prevenirea şi combaterea bolilor şi daunelor pǎdurilor; 

       d) efectuarea lucrǎrilor de întreținere a plantațiilor şi regenerǎrilor pânǎ la realizarea stǎrii de masiv; 

       e) efectuarea lucrǎrilor de împǎdurire şi de ajutoarare a regenerǎrii naturale; 

       f) efectuarea lucrǎrilor de îngrijire a arboretelor: degajǎri, curǎțiri, rǎrituri, tǎieri de igienă, etc.; 

       g) respectarea normelor legale privind tǎierile de arbori; 

        h) respectarea normelor legale privind elaborarea documentelor specifice de cǎtre personalul silvic 

autorizat; 

        i) recoltarea şi valorificarea produselor accesorii ale pǎdurii; 
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2.3. Gospodǎrirea fondului cinegetic şi piscicol prin intermediul structurii proprii sau în colaborare cu asociații 

ale vânǎtorilor sau/şi pescarilor legal constituite. 

2.4. Colectarea de fonduri şi finanțarea proiectelor de îmbunǎtǎțire a infrastructurii locale. 

2.5. Organizarea de dezbateri, seminarii, mese rotunde pe diverse probleme privind fondul forestier şi modalitǎți 

de rezolvare a acestora; 

2.6. Asocierea sau colaborarea cu orice persoane fizice sau juridice, române sau strǎine pentru realizarea , în 

comun, de programe, studii, prognoze sau pentru finanțarea de premii şi burse. 

2.7. Colaborarea cu instituții de învǎțǎmânt superior şi de cercetare în domeniu, în vederea unui schimb reciproc 

de informații utile activitǎților desfaşurate. 

2.8. Înaintarea de propuneri pentru perfecționarea şi completarea cadrului legislativ în domeniul administrǎrii şi 

gospodǎririi fondului forestier. 

2.9. Colaborarea cu organizații neguvernamentale similare din strǎinǎtate, precum şi cu cele din alte domenii, 

pentru realizarea obiectivelor proprii. 

2.10. Orice alte activitǎți conexe care sǎ nu contravinǎ scopului asocierii şi legislației în vigoare. 

 

II. Patrimoniul inițial 

Art.3 La constituirea asocierii aceasta va avea un patrimoniu inițial de 50.000 lei sumă realizatǎ prin depunerile 

efectuate de cǎtre membrii fondatori (10.000,00 lei/membru fondator). 

 

III. Organizarea şi modul de funcționare 

Art.4 Organele de conducere ale asocierii sunt: 

a) Consiliul de Coordonare este format din reprezentanții legali ai celor 5 unitǎți administrativ – teritoriale, 

desemnați prin hotǎrârea fiecǎrui Consiliu Local; 

b) Consiliul de Coordonare îşi va desemna pe perioada desfăşurării activităţii un Preşedinte şi un Secretar. 

Membrii Consiliului de Coordonare vor fi numiți pe perioada exercitǎrii mandatului de primar. 

 

  Art.5 Adunarea Generalǎ a Consiliului de Coordonare se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar nu mai 

puțin de douǎ ori pe an, la convocarea Preşedintelui Consiliului de Coordonare sau la cererea a cel puţin 

jumătate din numărul membrilor acestuia. Convocarea se va face, în scris, cu cel puţin 10 zile înainte de data 

şedinței, convocatorul trebuie să conţină locul, data şi ora şedinţei Adunării Generale a Consiliului de 

Coordonare, precum şi ordinea de zi. 

 

Art.6 Membrii consiliului de coordonare au drept de vot proporţional cu suprafaţa de fond forestier cu care vin 

în asociere, transformată în procente, astfel: 
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- ComunaVama Buzăului intră în asociere cu suprafaţa de 2.684,31 ha, prin urmare va deţine 43,29% 

din ponderea de vot în cadrul Consiliului de coordonare;  

- Comuna Prejmer intră în asociere cu suprafaţa de 2.145,19 ha, prin urmare va deţine 34,60% din 

ponderea de vot în cadrul Consiliului de coordonare.; 

- Comuna Teliu intră în asociere cu suprafaţa de 673,98 ha, prin urmare va deţine 10,87% din ponderea 

de vot în cadrul Consiliului de coordonare; 

- Comuna Hărman intră în asociere cu suprafaţa de 476,2 ha, prin urmare va deţine 7,68% din ponderea 

de vot în cadrul Consiliului de coordonare; 

- Comuna Sânpetru intră în asociere cu suprafaţa de 221 ha,  prin urmare va deţine 3,56% din ponderea 

de vot în cadrul Consiliului de coordonare. 

Modificările intervenite în timp în ceea ce priveşte suprafaţa avută în proprietate şi adusă în asociere va avea 

ca şi consecinţă modificarea ponderii de vot în cadrul Consiliului de coordonare.    

Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Consiliului de Coordonare se iau în prezenţa a două 

treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea ponderii procentuale (51% din ponderea procentuală de vot a 

membrilor consiliului de coordonare) a voturilor asociaţilor prezenţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Consiliului de Coordonare se 

convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru 

prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală a Consiliului de Coordonare este valabil întrunită 

indiferent de numărul de asociaţi prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea ponderii procentuale (51% din 

ponderea procentuală de vot a membrilor consiliului de coordonare) a voturilor asociaţilor prezenţi. 

În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei Adunări Generale a 

Consiliului de Coordonare la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii 

administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii 

administrativ-teritoriale asociate.       

 

 Art.7 a) Atribuțiile Consiliului de Coordonare: 

- Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asocierii; 

- Stabileşte condițiile de înființare ale Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA; 

- Adoptǎ Actul constitutiv al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA; 

- Numeşte Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA şi 

supune spre validare, fiecărui Consiliu Local al comunelor asociate această numire.  

Consiliul de Administraţie va fi format din 7 membrii desemnaţi conform prevederilor O.U.G. 109/2011, 

precum şi în funcţie de suprafaţa de teren deţinută şi adusă în asociere de fiecare unitate administrativ teritorială, 

la data asocierii, respectiv: un reprezentant desemnat din partea Ministerului de Finanţe, 3 reprezentanţi 
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desemnaţi de Comuna Vama Buzăului, 2 reprezentanţi desemnaţi de Comuna Prejmer şi un reprezentant 

desemnat de Comunele Teliu, Hărman şi Sâmpetru. 

- Numeşte Directorul Regiei Autonome a Pădurilor, în condițiile prevǎzute de lege, precum şi drepturile şi 

obligațiile acestuia care sunt stabilite conform legii; 

- Stabileşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administrație şi a Preşedintelui Consiliului de Administrație 

conform dispoziţiilor O.U.G. 109/2011 completată cu prevederile O.U.G. 51/2013; 

- Aprobǎ bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil al regiei şi descǎrcarea de gestiune a 

administratorilor; 

- Stabileşte plǎțile cu titlu de contribuții pentru administrarea şi gospodǎrirea fondului forestier, precum şi 

eşalonarea acestora pentru membrii asociației, în situația în care din motive obiective sunt în incapacitatea de a 

achita întreaga contribuție; 

- Aprobǎ la propunerea Consiliului de administrație, structura organizatoricǎ şi funcționalǎ a Regiei Autonome a 

Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA, precum şi al unitǎților şi subunitǎților din cadrul acesteia;  

- Stabileşte destinația bunurilor rǎmase dupǎ desființarea asocierii; 

- Aprobǎ primirea/excluderea din asociere a unui membru; 

- Aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație privind gestiunea financiarǎ şi rezultatele administrǎrii 

fondului forestier; 

- Aprobă raportul trimestrial al Consiliului de Administraţie privind gestiunea financiară şi rezultatele 

administrării fondului forestier pe trimestrul precedent; 

- Aprobǎ dupǎ ce au fost întocmite şi analizate de cǎtre Consiliul de administrație, programele de activitate şi de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanțarea este asiguratǎ din sursele proprii; 

- Aprobǎ asocierea cu alte regii, societǎți comerciale sau cu terțe persoane fizice juridice din țara sau din 

strǎinǎtate, în condițiile legii, pentru realizarea unor activitǎți de interes comun corespunzǎtoare obiectului de 

activitate al regiei;       

- Aprobǎ efectuarea de schimburi de terenuri, scoaterea definitivǎ sau temporarǎ a unor terenuri din circuitul 

silvic potrivit prevederilor legale;      

- Aprobǎ la propunerea Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA 

BUZĂULUI” RA, cumpǎrarea de terenuri degradate proprietate privată sau preluarea unor asemenea terenuri, în 

cazul donǎrii lor de cǎtre proprietari, în vederea împǎduririi cu respectarea prevederilor legale;  

- Supune spre validare consiliilor locale ale comunelor asociate, ori de câte ori situaţia o impune, hotărârile 

adoptate de către Consiliul de Coordonare;      

- Decide asupra oricărei probleme de importanță majorǎ pentru regie; 

b) Atribuțiile Preşedintelui Consiliului de Coordonare: 

- Convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de Coordonare; 

- Semnează actele emise de Consiliul de Coordonare; 
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- Aduce la îndeplinire orice alte atribuţii stabilite prin hotǎrârea Consiliului de Coordonare. 

 

IV. Retragerea şi excluderea din asociere 

Art.8 Retragerea din prezenta asociere se va putea efectua în baza unei notificǎri. Intenția de retragere din 

asociere şi respectiv din Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA va trebui notificatǎ 

cu cel puțin un an de zile înainte, retragerea efectivǎ având loc la data expirǎrii exercițiului financiar al anului 

urmǎtor. 

 

Art.9 Excluderea din asociere se va putea hotǎrâ de cǎtre Consiliul de Coordonare, în cazul în care membrul 

respectiv încalcǎ prevederile contractului de asociere şi a actului constitutiv al Regiei Autonome a Pădurilor 

,,ZIMBRUL VAMA BUZAULUI’’ RA. 

 

Art.10 Clauzele prezentului contract se completeazǎ cu prevederile art. 1881 din Codul Civil, referitoare la 

contractul de societate civilǎ. 

 

Prezentul Contract de asociere s-a redactat şi autentificat în 10 exemplare de av. Luca Ioana Adriana. 

MEMBRII: 

 

COMUNA VAMA BUZĂULUI                    COMUNA PREJMER  

               Prin Primar,                    Prin Primar,                            

CHIRILAŞ TIBERIU NICOLAE       ŞERBAN TODORICĂ CONSTANTIN 

    

      __________________            __________________ 

 

 

        COMUNA TELIU                 COMUNA HĂRMAN 

             Prin Primar,                                             Prin Primar,          

       ŞERBAN VASILE                       DIŞOR MIHAI 

                                                                                                                                              

  ____________________     ____________________ 

                                                  COMUNA SÂNPETRU 

                                                           Prin Primar, 

                                                           RUSU IOAN 

 

                                                ____________________ 


