Anexa nr. l la
hotărârea nr.
115/29.06.2006
a Consiliului Judeţean Alba

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI
„ŢARA VINULUI"
CAPITOLUL I
MEMBRII FONDATORI ŞI SCOPUL
Art.1.
 Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, reprezentat de domnul Vasile
Zaharie, cu sediul în Aba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, Nr. l, cod fiscal 4562583
 Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local al municipiului Alba Iulia
reprezentat de Primar Mircea Hava, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor 5A, cod
fiscal 4562923
 Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului Aiud reprezentat de Primar
Horaţiu-Mihai Josan, cu sediul în Aiud, Str. Cuza Vodă, Nr. l, cod fiscal 4613636
 Municipiul Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj reprezentat de Primar
Gheorghe Rotar, cu sediul în Blaj, Piaţa 1848, Nr. 16, cod fiscal 4563007
 Comuna Câlnic prin Consiliul Local al comunei Câlnic reprezentat de Primar
Ioan Oancea, cu sediul în Câlnic, Str. Principală, Nr. 20, cod fiscal 4561936
 Comuna Cetatea de Baltă prin Consiliul Local al comunei Cetatea de Baltă
reprezentat de Primar Mihăilă Cucui, cu sediul în Cetatea de Baltă, Str. Cetăţii, Nr. 32,
cod fiscal 4562478
 Comuna Crăciunelu de Jos prin Consiliul Local al comunei Crăciunelu de
Jos reprezentat de Primar Lenuţa Bubur, cu sediul în Crăciunelu de Jos, Str. 6
Martie, Nr. 135, cod fiscal 4561944
 Comuna Cricău prin Consiliul Local al comunei Cricău reprezentat de Primar
Emil Lupşan, cu sediul în Cricău, Str. Axente Sever, Nr. 58, cod fiscal 4562508
 Comuna Galda de Jos prin Consiliul Local al comunei Galda de Jos reprezentat
de Primar Romulus Raica, cu sediul în Galda de Jos, Str. Principală, Nr. 90, cod
fiscal 4561928
 Comuna Gârbova prin Consiliul Local al comunei Gârbova reprezentat de
Primar Ioan Nedela, cu sediul în Gârbova, Str. Văii, Nr. 451, cod 4562044
 Comuna Ighiu prin Consiliul Local al comunei Ighiu reprezentat de Primar
Traian Rusu, cu sediul în Ighiu, Str. Principală, Nr. 369, cod fiscal 4562397
 Comuna Jidvei prin Consiliul Local al comunei Jidvei reprezentat de Primar Alin
Trif, cu sediul în Jidvei, Str. Perilor, Nr. 15, cod fiscal 4934610
 Comuna Mihalţ prin Consiliul Local al comunei Mihalţ reprezentat de Primar
Flavius Breaz, cu sediul în Mihalţ, Nr. 635, cod fiscal 4562338
 Comuna Sâncel prin Consiliul Local al comunei Sâncel reprezentat de Primar Ilie
Frăţilă, cu sediul în Sâncel, Str. Mihai Eminescu, Nr. 70, cod fiscal 4562141
 Comuna Sântimbru prin Consiliul Local al comunei Sântimbru reprezentat de
Primar Ioan Iancu Popa, cu sediul în Sântimbru, Str. Blajului, Nr. 187, cod fiscal
4562095
 Comuna Şona prin Consiliul Local al comunei Şona reprezentat de Primar Ioan

Horşia, cu sediul în Şona, Str. Lungă, Nr. 2, cod 4562036
 Oraşul Teiuş prin Consiliul Local al oraşului Teiuş reprezentat de Primar Mirel
Vasile Hălălai, cu sediul în Teiuş, Str. Clujului, Nr. 80, cod fiscal 4561960
 Comuna Valea Lungă prin Consiliul Local al comunei Valea Lungă reprezentat
de Primar Vasile Puşcă, cu sediul în Valea Lungă, Str. Victoriei, Nr. 328, cod fiscal
4562176
 Asociaţia Vinificatorilor Aiud reprezentată de Preşedinte Csaba Toth, cu sediul
în Aiud, Str. Transilvaniei, Nr. 40, cod fiscal 18598099
 Asociaţia Vinificatorilor Bucerdea Vinoasă reprezentată de Preşedinte Ioan Truță
cu sediul în Bucerdea Vinoasă, Str. Principală, Nr.303, cod fiscal 31087474.
 Asociaţia Vinificatorilor Cricău reprezentată de Preşedinte Gheorghe Rus, cu
sediul în comuna Cricău, str. Bisericilor, nr. 318, cod fiscal 32667380
 Asociaţia Vinificatorilor Crăciunelul de Jos reprezentată de Preşedinte Gabriel
Boldea, cu sediul în comuna Crăciunelul de Jos, str. 6 Martie, nr. 155, cod fiscal
32724036
 Asociaţia Vinificatorilor Ighiu reprezentată de Preşedinte Anghel Gligor, cu
sediul în Ţelna, nr. 64, comuna Ighiu, cod fiscal 32919879
 S.C. Domeniile Boieru S.R.L. reprezentată de Asociat Adrian Florian Dănoaie şi
Asociat Adelina Gabriela Hâncu, prin împuternicit Florin Andrei Dănoaie, cu sediul în
localitatea Ciumbrud, municipiul Aiud, F.N., cod unic de înregistrare RO17959640
 S.C. Logos S.R.L., reprezentată de administrator Emil Andras, cu sediul în
municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 2A, cod unic de înregistrare RO1765176
 S.C. Viticola Gârbova S.R.L., reprezentată de administrator Dorin Lazăr, cu
sediul în comuna Gârbova, str. Văii, nr. 450, cod unic de înregistrare RO12418733
 Jidvei S.R.L. Filiala Alba, reprezentată de administrator ing. Claudiu
Necşulescu, cu sediul în localitatea Jidvei, str. Gării, nr. 34, cod unic de înregistrare
RO11380843.
In calitate de membrii fondatori consimţim sa constituim asociaţia „ŢARA
VINULUI" ca persoana juridica de drept privat, fără scop patrimonial, in baza O.G.nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art.2. Scopul asociaţiei este promovarea turismului în judeţul Alba, impulsionarea
dezvoltării turismului vitivinicol si integrarea acestuia in circuitul european şi internaţional.
Potrivit scopului sus menţionat, asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
- desfăşurarea, inclusiv în parteneriat, de activităţi de promovare a producătorilor de
produse tradiţionale a produselor industriei alimentare, din Judeţul Alba;
- sprijinirea producătorilor agricoli pentru o bună valorificare a produselor;
- efectuarea de analize a calităţii vinului produs de membrii asociaţiei prin laboratorul
asociaţiei;
- iniţierea unei campanii eficiente de promovare a produsului turistic vitivinicol;
- susţinerea ofertei de produse vitivinicole a producătorilor de vinuri către turoperatori
în vederea includerii acestor produse în pachetele de servicii turistice;
- includerea rutelor turistice vitivinicole în circuitul european şi internaţional;
- susţinerea ofertei de produse vitivinicole a producătorilor de vinuri către turoperatori
în vederea includerii acestor produse în pachetele de servicii turistice;
- elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri a zonelor
publice adiacente şi a căilor de acces spre obiectivele turistice vitivinicole;

- asigurarea de consultanţă pentru promovarea intereselor producătorilor de vinuri prin
valorificarea tradiţiilor de cultivare a viţei de vie şi de prelucrare a strugurilor, prin
constituirea oenotecilor, organizarea cramelor, incluzând elemente de arhitectură
tradiţională, locuri de cazare şi servire a mesei, precum şi activităţi pentru petrecerea
timpului liber;
- programe de formare profesională şi formare continuă a persoanelor din serviciile
specifice;
- organizarea de evenimente în vederea promovării vinurilor, festivaluri şi târguri de
profil, concursuri de vinuri, degustări de vinuri;
- sprijinirea vinificatorilor în vederea organizării în asociaţii;
- organizarea vizitelor de lucru cu membri din asociaţie pentru schimburi de experienţă
în ţările cu tradiţie în viticultură;
- activitățile desfășurate de asociație se completează cu cele rezultate din Legea
nr.164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole și vor
urma cadrul juridic transpus de acest act normativ;
- activitățile desfășurate de asociație se completează cu cele rezultate din Legea
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a produselor din sectorul
agricol, respectiv, furnizarea de servicii de consultanţă, informarea şi certificarea
calităţii de producător a fermierilor.
CAPITOLUL II
DENUMIREA
Art.3. Denumirea asociaţiei este „Ţara Vinului", potrivit dovezii disponibilităţii
denumirii nr.46319/26.10.2006 eliberate de Ministerul Justiţiei.

CAPITOLUL III
SEDIUL
Art.4. Sediul asociaţiei este în Alba Iulia, Strada Basarabiei, nr. 5, cod 510150, judeţul
Alba.
CAPITOLUL IV
DURATA
Art.5. Durata de funcţionare. Asociaţia „Ţara Vinului" va funcţiona pe termen
nedeterminat.
CAPITOLUL V
PATRIMONIUL
Art.6. Patrimoniul iniţial este de 4800 lei şi este alcătuit din aportul in bani al
asociaţilor. Suma depusă de fiecare asociat ca aport în bani la constituirea patrimoniului
iniţial al asociaţiei este de 400 lei.

CAPITOLUL VI
ORGANELE ASOCIAŢIEI
Art.7. Adunarea Generala este organul de conducere al asociaţiei „Ţara Vinului",
alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi, astfel cum aceştia sunt menţionaţi la art. l din
prezentul act constitutiv.
Adunarea Generală se întrunește cel puțin odată pe an în ședință ordinară
sau ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară în condiţiile prevăzute la art.
17, alin. 2) din statut.
Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale sunt stabilite prin
statut.
Art.8. Consiliul Director este alcătuit dintr-un număr de şapte membri, cu respectarea
art. 24 alin. (1) din OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, din care:
- preşedinte - căruia îi revin atribuţiile care rezultă din prezentul statut. Atribuţiile de
reprezentare a asociaţiei la instituţiile financiare sau în justiţie pot fi delegate
vicepreşedintelui;
- vicepreşedinte;
- cinci membri.
(2) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de către Adunarea Generală,
excepție făcând membrii de onoare care nu pot fi membri ai Consiliului Director.
(3) Abrogat
(4) Membrii Consiliului Director ai asociaţiei nu pot să înstrăineze, să cesioneze
bunuri mobile sau imobile sau să garanteze cu bunurile mobile sau imobile ale
asociaţiei.
Regulile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului director sunt stabilite
prin statut.
Consiliul director îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare.
Art.9. (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este externalizat către o societate de
profil numită de Consiliul Director.
(2) În cuprinsul prezentului Statut, ori de câte ori se face referire la termenul de
“cenzor”, trimiterea se va considera a fi făcută la societatea de profil numită de Consiliul
Director să efectueze controlul financiar intern al asociaţiei.
Atribuţiile cenzorului sunt stabilite prin Statutul asociaţiei.
Art.10. Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii
juridice a asociaţiei este doamna Rudiev Alexandra, domiciliată în com. Tiha Bârgăului,
str. Principală, nr. 137, judeţul Bistriţa Năsăud, C.I. seria XB, nr. 420013, eliberată de
SPCLEP Bistriţa la data de 23.10.2013, CNP 2830715063101.

