PROCES-VERBAL
al Adunării Generale a Membrilor
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pădura Bistra

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat astăzi 28.07.2016 cu ocazia Adunării Adunării Generale a
Membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pădura Bistra ținută la sediul Membrului
Primăria Timișoara.
Convocarea a fost realizată în conformitate cu convocatorul nr. 1 din data de 27.06.2016.
Membrii prezenți sunt:
1. Din partea Municipiului Timișoara este prezent dl. Adrian Bere – Reprezentant Primăria
Timișoara
2. Din partea Orașului Recaș este prezent dl. Gabriel Băcescu – Viceprimar
3. Din partea Comunei Moșnița Nouă este prezent dl. Florin Bucur - Primar
4. Din partea Comunei Bucovăț este prezent dl. Ionel Tiberiu Jivan – Primar
5. Din partea Comunei Ghiroda este prezent dl. Radu Golban – Consilier
Se constată îndeplinirea cvorumului fiind prezenți toți membrii, totalizând 100% din drepturile
de vot.
Se alege ca președinte de ședință dl. Sorincău Ioan, iar ca secretar al ședinței, dl. Bucureștianu
Cristian.
Având în vedere că Adunarea Generală este legal constituită, membrii decid, în conformitate cu
ordinea de zi, următoarele:
1. Prezentarea proiectelor propuse si aprobarea acestora.
Membrii iau la cunoștință proiectele propuse spre a fi implementate în cadrul Asociației şi
aprobă cu unanimitate de voturi accesarea de fonduri europene după cum urmează:
a. Accesarea de fonduri aferente liniei de finanțare LIFE Nature and Biodiversity.

b. Accesarea de fonduri aferente liniilor de finanțare pentru programele de cooperare
transfrontalieră România - Serbia și România Ungaria.
c. Accesarea de fonduri aferente aferente liniilor de finanțare naționale, incluzând dar fără a se
limita la PNDR-AFIR, POR, POCU, AFM, AMPOP, POAT, POIM, Fonduri Guvernamentale, precum
și alte linii de finanțare naționale.
d. Accesarea de fonduri aferente liniei de finanțare Twinning (înfrățire între localități și
asociații).
e. Accesarea de fonduri aferente liniei de finanțare Horizon 2020.
f. Accesarea de fonduri aferente liniilor de finanțare Europenă sau Internațională. În cazul în
care linia de finanțare identificată de angajații Asociaței nu era lansată la momentul prezentei
Adunări Generale, se mandatează Consiliul Director să aprobe accesarea respectivelor fonduri
printr-o decizie a Consiliului, acest document fiind opozabil Membrilor Asociației.
g. Accesarea de fonduri aferente liniilor de finanțare prin Grupurile de Acțiune Locală.
Se supune la vot si se votează în unanimitate accesarea liniilor prezentate mai sus.
2. Stabilirea unei organigrame şi a remuneraţiei pentru posturile nou create
Se hotărăște înființarea a trei posturi care să asigure funcționarea Asociației și anume:
a. Director având remunerației stabilită la valoarea de 3.000 lei.
b. Contabil având remunerației stabilită la valoarea de 1.500 lei.
c. Manager proiect având remunerației stabilită la valoarea de 2.000 lei.
Valoarea remunerațiilor este netă.
Se împuternicește Consiliul Director să aducă la îndeplinire prezenta hotărâre, să identifice
persoanele ce vor fi angajate și să îndeplinească formalitățile necesare în vederea angajarii.
Se supune la vot si se aprobă în unanimitate.
3. Discutarea deschiderii unor puncte de lucru în cadrul Asociaţiei şi preluarea Vechiului
Canton.
Adunarea Generală a Membrilor este de acord cu deschiderea a noi puncte de lucru în vederea
desfășurării activității. Se mandatează Directorul Asociației să identifice o locație adecvată și să
o supună aprobării Consiliului Director.

Cu privire la achiziționarea Vechiului Canton situat în mijlocul Pădurii Bistra, membrii asociației
își exprimă acordul și mandatează Consiliul Director și Directorul Asociației în vederea
identificării formelor de preluare a respectivului imobil și purtării negocierilor în vederea
achiziționării acestuia.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
4. Achitarea cotizatiei anuale.
Se hotărăște ca membrii să achite în conformitate cu prevederile actului constitutiv și statului,
cotizația anuală la valoarea de 1 leu/locuitor al fiecărui UAT membru.
Datele de referință pentru stabilirea numărului de locuitori sunt acelea publicate de I.N.S.
conform Recensământului din anul 2011, după cum urmează:
Municipiul Timișoara: 319.279 locuitori;
Orașul Recaș: 8.336 locuitori;
Comuna Moșnița Nouă: 6.203 locuitori;
Comuna Ghiroda: 6.200 locuitori;
Comuna Bucovăț: 1.601 locuitori.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
5. Mandatarea unei persoane în vederea reprezentării societății în relația cu instituțiile
bancare și Trezoreria Timișoara.
Se mandatează dl. Bucureștianu Cristian cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str.
Emanoil Ungureanu, nr. 17, et. 1, ap. 7/B, jud. Timiș, CNP 1880331350033 să reprezinte
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pădura Bistra în relația cu orice instituție bancară și cu
Trezoreria Timișoara în vederea transformării contului de patrimoniu în cont curent și să
îndeplinească formalitățile necesare deschiderii conturilor Asociației.
Se împuternicește Directorul Asociației să fie reprezentantul acesteia în relația cu instituțiile
bancare si cu Trezoreria, acesta urmând a avea drept de semnătură. Nominalizarea Directorului
se va face de către Consiliul Director în baza Hotărârii Consiliului Director.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
6. Diverse
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate utilizarea siglei propuse și realizarea unei pagini de
internet și de facebook pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pădurea Bistra.
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