STATUTUL ASOCIAŢIEI
ORAŞE ENERGIE ÎN ROMÂNIA
Actualizat 2021

PREAMBUL
Reprezentanţii legali ai unităților administrativ teritoriale și ai zonelor metropolitane care
aderă la prezentul statut, consideră că asigurarea energiei necesare oraşelor din România în
condiţii acceptabile pentru populaţie şi pentru activităţile economice implică un serios efort de
îmbunătățire a eficienței energetice la toate nivelurile şi în toate domeniile aflate în sfera de
autoritate ale acestora.
Considerând că ele au în acest cadru un rol important de jucat pentru a contribui activ la
utilizarea eficientă a energiei, adică:
- la utilizarea eficientă a energiei în imobilele de locuit și în domeniile aflate în
responsabilitatea administrației publice locale;
- la introducerea surselor regenerabile de energie pentru reducerea dependenței de
combustibili fosili;
- la definirea strategiilor pentru dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții;
Considerând că pentru a atinge aceste obiective, aplicarea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor,
care să permită o mai mare eficiență energetică, trebuie să fie urmărite în mod sistematic de
către autoritățile locale;
Considerând că schimbul larg şi permanent de cunoştinţe, de experienţe şi de „know-how” are
un rol esenţial de jucat pentru creşterea competenţelor locale;
Considerând că o reţea de autorități locale, ce se confruntă cu probleme similare poate ajuta
schimbul de informaţii şi susţinerea diverselor iniţiative locale;
Decid să se asocieze pentru realizarea reţelei ORAŞE ENERGIE ÎN ROMÂNIA.
ART. 1. DENUMIREA ASOCIAŢIEI
S-a creat între aderenţii la prezentul statut o Asociaţie cu scop nelucrativ, în conformitate cu
Ordonanţa 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită: ORAŞE ENERGIE ÎN ROMÂNIA, prescurtat OER.
ART. 2. DATELE DE IDENTIFICARE A MEMBRILOR ASOCIAŢI
- Municipiul AIUD, cod fiscal 4613636, cu sediul în Str. Cuza Vodă nr. 1, 515200 Aiud,
Judeţul Alba;
- Municipiul ALBA IULIA, cod fiscal 4562923, cu sediul în Calea Moţilor nr. 5A, 510134
Alba Iulia, Judeţul Alba;
- Municipiul ARAD, cod fiscal 3519925, cu sediul în Bd. Revoluţiei nr. 75, 310130 Arad,
Judeţul Arad;
- Municipiul BACĂU, cod fiscal 4278337, cu sediul în Calea Mărăşeşti nr. 6, 600017 Bacău,
Judeţul Bacău;
- Municipiul BAIA MARE, cod fiscal 3627692, cu sediul în Str. Gh. Şincai nr. 37, 430311
Baia Mare, Judeţul Maramureş;
- Municipiul BISTRIŢA, cod fiscal 4347569, cu sediul în Piața Centrală nr. 6, 420040
Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud;
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- Municipiul BRAŞOV, cod fiscal 4384206, cu sediul în Bd. Eroilor nr. 8, 500007 Braşov,
Judeţul Braşov;
- Municipiul BUZĂU, cod fiscal 4233874, cu sediul în Piața Daciei nr. 1, 120040 Buzău,
Județul Buzău;
- Municipiul CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în Str. Bucureşti nr. 140A, 910058
Călăraşi, Judeţul Călăraşi;
- Municipiul DEVA, cod fiscal 4374393, cu sediul în Piața Unirii nr. 4, 330512 Deva, Judeţul
Hunedoara;
- Municipiul FĂGĂRAŞ, cod fiscal 4384419, cu sediul în Piața Republicii nr. 3, 505200
Făgăraş, Judeţul Braşov;
- Municipiul GHEORGHENI, cod fiscal 4245070, cu sediul în Piaţa Libertăţii nr. 27, 535500
Gheorgheni, Judeţul Harghita;
- Municipiul IAŞI, cod fiscal 4541580, cu sediul în Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11,
700064 Iaşi, Judeţul Iaşi;
- Municipiul MIERCUREA-CIUC, cod fiscal 4245747, cu sediul în Piața Cetății nr. 1,
530110 Miercurea Ciuc, Judeţul Harghita;
- Orașul MIZIL, cod fiscal 15562570, cu sediul în Bd. Unirii nr. 14, 105800 Mizil, Judeţul
Prahova;
- Municipiul MOINEŞTI, cod fiscal 4591490, cu sediul în Str. Vasile Alecsandri nr. 14,
605400 Moineşti, Judeţul Bacău;
- Municipiul ODORHEIU SECUIESC, cod fiscal 4367558, cu sediul în Piața Primăriei nr. 5,
535600 Odorheiu Secuiesc, Judeţul Harghita;
- Municipiul PIATRA NEAMŢ, cod fiscal 2612790, cu sediul în Str. Ştefan cel Mare nr. 6-8,
610101 Piatra Neamț, Județul Neamț;
- Municipiul PLOIEŞTI, cod fiscal 2844855, cu sediul în Piața Eroilor nr. 1A, 100066
Ploiești, Județul Prahova;
- Municipiul RÂMNICU VÂLCEA, cod fiscal 2540813, cu sediul în Str. General Praporgescu
nr. 14, 240182 Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea;
- Orașul RUPEA, cod fiscal 4443388, cu sediul în Str. Republicii nr. 169, 505500 Rupea,
Judeţul Braşov;
- Municipiul SATU MARE, cod fiscal 4038806, cu sediul în Piața 25 Octombrie nr. 1, corp
M, 440026 Satu Mare, Judeţul Satu Mare;
- Municipiul SFÂNTU GHEORGHE, cod fiscal 4404605, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918
nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
- Municipiul SIBIU, cod fiscal 4270740, cu sediul în Str. Samuel Brukenthal 2, 550178 Sibiu,
Județul Sibiu;
- Municipiul SIGHIŞOARA, cod fiscal 5669309, cu sediul în Str. Muzeului nr. 7, 545400
Sighişoara, Judeţul Mureş;
- Municipiul SLATINA, cod fiscal 4394811, cu sediul în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1,
230080 Slatina, Județul Olt;
- Municipiul TÂRGOVIŞTE, cod fiscal 4279944, cu sediul în Strada Revoluției nr. 1-3,
130011 Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa;
- Municipiul TÂRGU MUREŞ, cod fiscal 4322823, cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 3, 540026
Târgu Mureș, Județul Mureș;
- Municipiul TIMIŞOARA, cod fiscal 14756536, cu sediul în Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030
Timişoara, Judeţul Timiş;
- Municipiul ZALĂU, cod fiscal 4291786, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 3, 450016 Zalău,
Județul Sălaj.
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ART. 3. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Scopul și obiectivele asociației OER constau în acţiunile specifice în domeniul energiei şi
mediului, vizând îndeplinirea următoarelor obiective:
a) să contribuie la dezvoltarea schimburilor de experienţă şi de „know-how” în domeniul
utilizării eficiente a energiei, al dezvoltării energiilor regenerabile şi al protecţiei mediului
b) să reprezinte membrii pe lângă instituţiile naţionale, operatorii energetici şi să facă
cunoscut punctul lor de vedere asupra acţiunilor întreprinse sau de întreprins, în domeniul
utilizării eficiente a energiei, al dezvoltării energiilor regenerabile şi al protecţiei mediului
c) să sprijine oraşele care doresc să creeze structuri locale în domeniul utilizării eficiente a
energiei, să planifice şi să realizeze o politică energetică locală
d) să participe activ la cunoaşterea acţiunilor întreprinse de către oraşe, a rezultatelor lor, ca
şi la diseminarea tehnologiilor cu consum redus de energie utilizabile în mediul urban
e) să realizeze sau să faciliteze operaţiuni, studii sau analize asupra unor probleme legate de
politica energetică urbană
f) să dezvolte contacte cu reţele europene care activează în acelaşi domeniu de activitate.
ART. 4. SEDIUL ASOCIAŢIEI
Sediul Asociaţiei este situat în Braşov, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, et. 3, cam.
301, cod poştal 500090, judeţul Braşov.
ART. 5. DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI
Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată.
ART. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR
6.1. COMPONENŢA
Asociaţia este compusă din membri activi.
Pot fi membri activi oraşele, municipiile şi orice alte asocieri de unităţi administrativteritoriale prevăzute de lege, din România.
În toate cazurile, autoritatea locală sau instituţia aderentă va desemna o persoană care o va
reprezenta în timpul reuniunilor statutare. Schimbarea persoanei care reprezintă administraţia
locală se va comunica Consiliului Director.
Membrii activi contribuie la funcţionarea Asociaţiei prin plata unei cotizaţii anuale al cărei
cuantum va fi stabilit de Adunarea Generală.
6.2. MODUL DE DOBÂNDIRE A CALITĂȚII DE ASOCIAT
Cererile de aderare trebuie să fie formulate în scris, de către Primarul municipiului sau
oraşului, sau de către reprezentantul legal al asocierii de unităţi administrativ-teritoriale, în
urma adoptării hotărârii respective de către Consiliul Local sau de către Adunarea Generală
(în cazul asocierilor) şi adresate Preşedintelui Asociaţiei.
Adeziunile trebuie să primească aprobarea Consiliului Director cu majoritatea membrilor
prezenţi şi reprezentaţi legal conform prezentului Statut.
6.3. MODUL DE PIERDERE A CALITĂȚII DE ASOCIAT
Calitatea de membru se pierde:
a) prin demisie: aceasta va fi adresată Preşedintelui care va informa Consiliul Director
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b) prin neplata cotizaţiilor datorate Asociaţiei pe o perioadă de trei ani calendaristici
consecutivi
c) prin excludere: aceasta va fi pronunţată de către Adunarea Generală a Asociaţiei
pentru nerespectarea prevederilor statutare. Hotărârea trebuie luată cu o majoritate de
cel puţin două treimi din numărul total al membrilor activi.
ART. 7. CATEGORII DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
Patrimoniul iniţial în valoare totală de 1.000 RON, subscris la data constituirii asociaţiei, se
completează cu venituri din sponsorizări, donaţii, legate şi cu alte contribuţii în bani şi/sau în
natură, de la persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt:
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) fonduri nerambursabile provenite din derularea programelor de finanțare naționale sau
internaționale;
h) sprijin material sau financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau
internaţionale
i) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi
j) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei
k) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă organizate de Asociaţie.
l) alte venituri prevăzute de lege.
ART. 8. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI
CONTROL ALE ASOCIAȚIEI
8.1 ADUNAREA GENERALĂ
8.1.1. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi este alcătuită din
totalitatea asociaţilor.
Fiecare membru activ este reprezentat de o persoană împuternicită legal în acest sens.
Fiecare membru activ dispune de un vot deliberativ.
8.1.2. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară, la convocarea
Consiliului Director, adunarea fiind statutară în prezenţa a jumătate plus unu din numărul
membrilor activi.
Ea se poate întruni în sesiune extraordinară la convocarea Preşedintelui sau la cererea scrisă a
cel puţin unei treimi din membrii activi, adresată Preşedintelui Asociaţiei. În acest caz,
Preşedintele, după informarea Consiliului Director, va convoca Adunarea Generală
Extraordinară în termen de cel mult o lună de la data primirii cererii.
Membrii Asociaţiei vor fi convocaţi cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru
Adunarea Generală, prin scrisoare sau prin fax, cu precizarea datei, locului şi a ordinii de zi.
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8.1.3. Punctele a căror înscriere este cerută de cel puţin o treime din membrii activi vor figura
în mod obligatoriu pe ordinea de zi.
Competența Adunării Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) aprobarea de noi membri
h) aprobarea excluderii membrilor în condițiile Art. 6, alineat 6.3
i) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
j) drept de control permanent asupra Consiliului director și asupra și asupra cenzorului sau
după caz, comisiei de cenzori;
k) aprobarea cuantumul cotizației anuale;
l) orice alte atribuţii prevăzute în lege.
Procesul Verbal al Adunării Generale şi rapoartele prezentate vor fi transmise tuturor
membrilor Asociaţiei.
8.1.4. Pentru a fi valabile, toate hotărârile Adunării Generale trebuie luate de majoritatea
simplă a membrilor prezenţi, care trebuie să reprezinte cel puţin o treime din membrii activi ai
Asociaţiei.
Pentru modificarea statutului este obligatorie o majoritate calificată de două treimi, iar pentru
dizolvarea Asociaţiei de trei pătrimi din numărul membrilor activi.
8.1.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale
Statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau au votat împotrivă.
8.1.6. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au
luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta
în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre
hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
8.2. CONSILIUL DIRECTOR
8.2.1. Componența Consiliului Director
Adunarea Generală alege dintre membrii activi un Consiliu director, compus din:
a) un Preşedinte
b) doi Vicepreşedinţi
c) un Secretar
d) trei membri.
Preşedintele şi membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală, prin scrutin
separat, cu majoritate simplă, majoritate ce trebuie să reprezinte cel puţin o treime din
membrii activi.
Mandatul lor este de trei ani, cu posibilitate de reînnoire.
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8.2.2. Competențele Consiliului Director
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede
altfel;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
8.2.3. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
El se întruneşte cel puţin o dată pe an şi de fiecare dată când este convocat de Preşedinte, din
iniţiativa sa, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor Consiliului Director, adresate
printr-o scrisoare Preşedintelui. În acest ultim caz, Preşedintele trebuie să convoace Consiliu
Director în luna următoare.
8.2.4. Consiliul Director gestionează şi administrează Asociaţia în limita atribuţiilor stabilite
de Adunarea Generală.
Consiliul Director este asistat de Directorul Executiv al Asociaţiei pentru pregătirea
reuniunilor.
8.2.5. Fiecare membru al Consiliului Director dispune de un vot deliberativ.
Fiecare membru al Consiliului Director poate mandata un alt membru pentru a-l reprezenta.
Aceste mandate nu pot fi date decât în scris. În acelaşi timp, fiecare membru prezent nu poate
dispune mai mult de un mandat, în afara celui propriu.
Consiliul Director emite decizii cu majoritatea simplă a membrilor care îl compun. În cazul
egalităţii de voturi, Preşedintele dispune de un vot preponderent.
8.2.6. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Director se stabileşte de către Preşedinte la
propunerea membrilor Consiliului.
8.2.7. Membrii Consiliului Director nu sunt retribuiţi pentru activitatea desfăşurată în această
calitate.
8.2.8. Deciziile Consiliului Director contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului pot fi
atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi, în termen de 15 zile de la data când
au luat cunoştinţă despre decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
8.2.9. Consiliului Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.
8.2.10. PREŞEDINTELE
Preşedintele este ales de Adunarea Generală dintre membrii activi ai Asociaţiei. Mandatul său
este de trei ani, cu posibilitatea de realegere.
Preşedintele reprezintă Asociaţia în toate actele de drept civil şi public. În această calitate el
semnează contractele în numele Asociaţiei: locaţie, vânzare, cumpărare, angajare de personal.
El are calitatea să reprezinte în justiţie, este împuternicit să se prezinte în faţa instanţelor
judecătoreşti în numele Asociaţiei, atât în calitate de reclamant cât şi de pârât.
Preşedintele are de asemenea ca atribuţie convocarea Consiliului Director şi a Adunării
Generale, pe care le şi prezidează.
Preşedintele poate delega o parte din aceste atribuţii Vicepreşedinţilor sau Directorului
Executiv.
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Preşedintele poate invita la diferite reuniuni, ca observatori, fie la cerere, fie din proprie
iniţiativă, persoane ce reprezintă organisme cu activităţi similare Asociaţiei. Această invitaţie
nu are caracter permanent.
8.2.11. SECRETARUL
Secretarul aprobă procesele verbale cu discuţiile şi hotărârile Adunării Generale şi ale
Consiliului Director.
Secretarul este asistat, pentru ansamblul acestor sarcini de către Directorul Executiv căruia îi
poate delega, în totalitate sau în parte aceste funcţii.
8.2.12. VICEPREŞEDINŢII
Ei pot îndeplini atribuţiile delegate de către Preşedinte.
Ei pot de asemenea, să primească însărcinări specifice din partea Adunării Generale.
8.3. CENZORUL
În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
ART. 9. DIRECTORUL
Directorul este un salariat al Asociaţiei numit de către Preşedinte, cu acordul Consiliului
Director.
El ţine locul Preşedintelui în ce priveşte executarea actelor de gestiune curente ale Asociaţiei.
El are rolul de a conduce şi coordona activităţile Asociaţiei conform cu obiectivele şi
strategiile definite de Adunarea Generală şi Consiliul Director.
Directorul pregăteşte reuniunile Consiliului Director şi Adunării Generale sub autoritatea
Preşedintelui.
El asistă la reuniunile Consiliului Director şi ale Adunării Generale cu vot consultativ.
ART. 10. BIROUL TEHNIC
10.1. Biroul Tehnic este structura administrativă, tehnică şi logistică a Asociaţiei.
El are rolul:
a) să propună, să dezvolte şi să pună în aplicare acţiunile cuprinse în programul Asociaţiei
b) să caute toate posibilităţile de acţiune, de promovare şi finanţare
10.2. Biroul tehnic este condus de Directorul Asociaţiei.
10.3. Biroul Tehnic are următoarele competenţe:
a) întocmirea raportului de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri
şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor Asociaţiei
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei
c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
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ART. 11. MODIFICAREA STATUTULUI
Statutul poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale reunită prin sesiune ordinară sau
extraordinară. În acest caz, ordinea de zi trebuie menţionată expres. Pentru a putea hotărî
modificarea Statutului este necesară obţinerea unei majorităţi calificate de două treimi din
numărul total al membrilor activi.
Modificarea Actului Constitutiv sau a Statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modificării
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi
are sediul Asociaţia.
Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea Adunării Generale, iar în cazul
modificării sediului, de hotărârea Consiliului Director.
ART. 12. VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ
În situaţii excepţionale, Adunările Generale şi reuniunile Consiliului Director pot fi ţinute prin
corespondenţă. În acest caz, materialele supuse dezbaterii se vor transmite în dublu exemplar
tuturor reprezentanţilor legali ai membrilor activi.
Se va acorda un termen de 20 de zile de la data plecării corespondenţei pentru a se returna un
exemplar Preşedintelui cu menţiunea „adoptat” sau cu menţiunea „respins” sub proprie
semnătură. După trecerea acestui termen voturile nu mai sunt valabile.
Este obligatoriu să se întocmească proces verbal pentru aceste reuniuni. Procesul verbal este
necesar să fie transmis tuturor membrilor activi ai Asociaţiei.
ART. 13. DIZOLVAREA
Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c) prin hotărârea adunării generale
În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transferate unor asociaţii/ fundaţii cu scopuri identice sau
asemănătoare, în condiţiile legii.
Lichidarea activului şi pasivului asociaţiei se va face în conformitate prevederile legale în
vigoare.
ART. 14. PARTENERIATE
Asociaţia lucrează în strânsă colaborare cu diverse asociaţii de oraşe şi aleşi locali, cu
specialişti şi diverse grupuri profesionale care se preocupă de utilizarea eficientă a energiei în
oraşe, pe plan naţional şi internaţional.
ART. 15. Prezentul statut s-a întocmit, redactat şi semnat în 4 (patru) exemplare în limba
română, având fiecare aceeaşi forţă juridică probantă.

ÎMPUTERNICIT,
Camelia RAȚĂ
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