
ÎNREGISTRAT:                                                               APROBAT: 

Consiliul raional__________ Adunarea Fondatorilor 

Nr._________   Asociaţiei Utilizatorilor 

din ________  de Apă „_________” 

din s.__________, r-nul ________ 

 

 

 

  

 

ACORDUL DE CONSTITUIRE A 

 

Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţia „_______________”din 

 

s._______________, r-nul ________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



SUBSEMNAŢII: 

  

1. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

2. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

3. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

4. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

5. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

6. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

7. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  



8. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

9. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat 

în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

10. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, 

domiciliat în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

11. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, 

domiciliat în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

12. ____________________, născut la ___.___._____, cetăţean al Republicii Moldova, 

domiciliat în r-nul  

  

_________, s.__________, identificat prin buletin de identitate A ________, cod personal 

_________  

  

denumiţi în continuare cumulativ „Fondatori” sau separat „Fondator”, au încheiat prezentul 

Acord de constituire a Asociaţiei Utilizatorilor de Apă din s._______________ (numit în 

continuare – „Acord”) cu privire la următoarele:  

  

I. Obiectul Contractului 

1. Prezentul Acord reprezintă acordul comun de voinţă al Fondatorilor de a crea Asociaţia 

Utilizatorilor de Apă din „_________________” din s.____________, r-nul _______________. 

2. Denumirea deplină a Asociaţiei va fi: Asociaţia Utilizatorilor de Apă din „_______________” 

din s.____________, r-nul ____________, (în continuare – „Asociaţie”).  Denumirea 

prescurtată: „AUAI _________________”. 

3. Asociaţia este persoană juridică distinctă cu denumire şi ştampilă proprie, dispune de 

patrimoniu propriu, bilanţ contabil, conturi bancare în lei şi valută străină. 

4. Asociaţia poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul său, care conform 

legislaţiei Republicii Moldova poate fi supus urmăririi. Asociaţia nu poartă răspundere pentru 

obligaţiile Fondatorilor, precum şi Fondatorii nu poartă răspundere pentru obligaţiile Asociaţiei. 



5. Adresa juridică a Asociaţia va fi: R.Moldova, s.___________, r-nul _____________. 6. 

Asociaţia constituie o organizaţie necomercială  şi se creează pentru o perioadă de timp 

nedeterminată.   

  

II. Scopul şi obiectivele Asociaţiei  

1. Asociaţia are  următoarele scopuri şi obiective:  

a) Apărarea şi protecţia drepturilor membrilor săi; 

b) Furnizarea de apă pentru irigare către membrii săi, în conformitate cu un grafic aprobat; 

c) Furnizarea de apă pentru irigare către non-membri, în limitele existente; 

d) Colectarea plăţilor pentru apa furnizată; 

e) Realizarea altor scopuri şi obiective ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.  

2. De asemenea Asociaţia urmăreşte drept scop stabilirea între membrii Asociaţiei a unor 

relaţiilor de colaborare multilaterale, de lungă durată, bazate pe principiul echităţii şi egalităţii. 

3. În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, Asociaţia va exercita toate activităţile 

necesare, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova şi prevederilor Statutului Asociaţiei.  

 

III. Patrimoniul Asociaţiei 

Patrimoniul Asociaţiei se va compune din:  

1. Cotizaţiile membrilor Asociaţiei, aşa cum acestea sunt stabilite în cadrul adunărilor 

generale; 

2. Dobânzile şi dividendele rezultate din investirea fondurilor disponibile, în condiţii legale; 

3. Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie sau în care Asociaţia deţine 

acţiuni/părţi sociale; 

4. Venituri realizate din activităţi economice ale Asociaţiei, în legătură cu şi pentru 

realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei; 

5. Donaţii, sponsorizări sau testamente; 

6. Resurse atrase de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale; 

7. Bunuri mobile, imobile şi titluri de valoare dobândite de Asociaţie sau provenite din 

donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi din alte surse; 

8. Fonduri colectate din ţară sau din străinătate, de la persoane fizice sau juridice, 

organizaţii umanitare şi caritabile, sau alte instituţii guvernamentale sau 

neguvernamentale specializate.  

 Mărimea iniţială a cotizaţiei de membru constituie _____ lei pe an şi este adoptată de 

către Adunarea de Constituire a Asociaţiei. 

 Contribuţia fiecărui fondator constituie ______ lei şi va fi efectuată prin depunerea 

acestora pe conturile Asociaţiei în termen de ________ zile bancare de la data deschiderii 

conturilor bancare şi vor fi trecute în contul plăţii cotizaţiilor. 

 Patrimoniul Asociaţiei se completează cu veniturile rezultate din exploatarea 

proprietăţilor Asociaţiei - chirii, redevenţe, drepturi de autor cesionate Asociaţiei, precum 



şi din alte venituri şi taxe colectate pentru participarea la manifestările Asociaţiei precum 

spectacole de binefacere, tabere de creaţie, expoziţii, conferinţe, seminarii, mese rotunde, 

cursuri de pregatire sau licitaţii de bunuri. 

 Donaţiile şi testamentele pot consta in sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete şi 

invenţii, acţiuni, titluri de valoare şi alte drepturi de creanţă. Donaţiile şi legatele vor fi 

înscrise în Registrul de Donaţii al Asociaţiei. 

 Donaţiile sau testamentele pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui 

anumit scop numai dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activităţile Asociaţiei. 

Asociaţia poate refuza orice donaţie sau legat oferite în termeni sau condiţii inacceptabile 

sau care contravin prevederilor prezentului statut.  

  

IV. Admiterea, retragerea şi excluderea din Asociaţie 

1. Asociaţia este o uniune benevolă a membrilor acesteia. 

2. Orice membru este în drept să se retragă din Asociaţie, cu respectarea condiţiilor stabilite 

prin Legea cu privire la Asociaţiile Utilizatorilor de Apă, nr.171 din 09.07.2010. 

3. Admiterea în Asociaţie a unor noi membri, precum şi retragerea sau excluderea 

membrilor din Asociaţie se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii, nr.171 din 09.07.2010, a Statutului 

Asociaţiei, cu respectarea procedurii şi termenelor stabilite.  

  

V. Drepturile şi obligaţiile Fondatorilor 

  

1. Drepturile Fondatorilor Asociaţiei:  

a) Să participe personal sau prin reprezentantul său la Adunarea Generală a Asociaţiei, 

exercitîndu-şi drepturile şi interesele; 

b) Să arate în denumirea sa apartenenţa la Asociaţie; 

c) Să fie reprezentat de către Asociaţie în relaţiile la care sunt parte, precum şi în faţa oricărui 

organ al administraţie publice; 

d) Să beneficieze de sprijinul Asociaţiei în soluţionarea problemelor apărute în cadrul activităţii 

sale; 

e) Să beneficieze de asistenţa calificată a specialiştilor din cadrul aparatului Asociaţiei; 

f) Să se retragă din componenţa Asociaţiei, respectînd procedura stabilită; 

g) Să le fie rambursate cheltuielile suportate pentru crearea Asociaţiei.  Toate cheltuielile 

suportate trebuie să fie documentate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  Cheltuielile 

suportate de către fondatori în legătură cu crearea Asociaţiei sunt calificate drept contribuţii ale 

acestora la crearea Asociaţiei.  



2. Obligaţiile Fondatorilor Asociaţiei:  

a) Să respecte prevederile documentelor constitutive, regulamentele şi deciziile adoptate de 

organele de conducere ale Asociaţia; 

b) Să participe la activitatea Asociaţia în vederea atingerii obiectivelor comune. În cazul în 

care membrul Asociaţia se eschivează de la participare sau nu-şi execută obligaţiile sale 

statutare, Adunarea Generală este în drept să ia hotărîrea cu privire la excluderea membrului din 

Asociaţia, conform procedurii stabilite de legislaţie şi Statutul Asociaţia. 

c) Să achite la timp cotizaţiile de membru şi alte plăţi obligatorii stabilite de conducerea 

Asociaţia; 

d) Să participe în modul corespunzător la cheltuielile legate de activitatea Asociaţia, punînd, 

totodată, la dispoziţia Asociaţia bunurile necesare activităţii acesteia.  

  

VI. Administrarea Asociaţiei 

  

1. Administrarea Asociaţiei va fi efectuată de către organele sale de conducere care sunt:  

a) Adunarea Generală, formată din toţi membrii Asociaţiei; 

b) Consiliul de Administrare; 

c) Comisia de Cenzori.  

2. Organele de conducere ale Asociaţiei îşi exercită funcţiile în conformitate cu competenţa, 

drepturile, obligaţiile şi procedura stabilite de Statutul Asociaţiei. 

3. Controlul asupra activităţii Asociaţiei este exercitat de către cenzori, care se numesc şi 

activează în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei.   

  

VII. Reorganizarea şi lichidarea Asociaţiei 

  

1. Asociaţia poate fi reorganizată sau lichidată în baza hotărîrii Adunării Generale, precum şi în 

alte cazuri prevăzute de Legea cu privire la Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii, 

nr.171 din 09.07.2010, alte acte legislative ale Republicii Moldova. 

2. În cazul lichidării Asociaţiei în baza hotărîrii Adunării Generale, aceasta numeşte membrii 

comisiei de lichidare. Din momentul numirii comisiei de lichidare către ea trec toate 

împuternicirile de conducere a Asociaţiei. 

3. În caz de lichidare, patrimoniul Asociaţiei se distribuie conform legislaţiei Republicii 

Moldova.  

  



VIII. Prevederi finale 

1. Orice litigiu apărut în legătură cu prezentul Acord se va soluţiona de către Fondatori pe cale 

amiabilă. Litigiile ce nu vor putea fi soluţionate amiabilă se vor soluţiona de instanţele 

competente ale Republicii Moldova. 

2. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a prevederilor prezentului 

Acord, Fondatorii poartă răspundere materială conform legislaţiei Republicii Moldova şi 

Statutului Asociaţiei. Fondatorii sunt scutiţi de răspundere în cazul în care încălcarea se 

datorează în exclusivitate unor circumstanţe de forţă majoră. 

3. Prezentul Acorde se completează cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi se 

interpretează în conformitate cu acestea. 

4. Prezentul Acord îşi încetează valabilitatea din data înregistrării de stat a Asociaţiei.  

  

DREPT MĂRTURIE A CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Fondatorii au semnat prezentul Acord 

în ziua şi anul indicat anterior, prin intermediul reprezentanţilor lor autorizaţi în modul cuvenit.  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  

_______________________________ _______________________________  

  


