
 

 

 

 

 

 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

 

 

 

CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativ-

teritoriale: 

 

1. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în Sfântu 

Gheorghe, județul Covasna, Piața Libertăţii nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin 

Henning László-János, în calitate de vicepreşedinte, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2012; 

2. Comuna Belin, prin Consiliul Local al comunei Belin, cu sediul în comuna 

Belin, str. Principală, nr. 390, telefon/fax 0267-355760/0267-355779, cod fiscal 4404567, 

reprezentată prin Sikó Imre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Belin nr. 22/2012; 

3. Comuna Bodoc, prin Consiliul Local al comunei Bodoc, cu sediul în comuna 

Bodoc, str. Principală, nr. 65, telefon/fax 0267-353432/0267-353447, cod fiscal 4404621, 

reprezentată prin Fodor István, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bodoc nr.26/2012; 

4. Comuna Catalina, prin Consiliul Local al comunei Catalina, cu sediul în 

comuna Catalina, str. Gării, nr. 413, telefon/fax 0267-346161, cod fiscal 4201783, 

reprezentată prin Tusa Levenet, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Catalina nr.21/2012; 

5. Comuna Malnaş prin Consiliul Local al comunei Malnaş, cu sediul în comuna 

Malnaş, str. Principală, nr. 30, telefon/fax 0267-353800/0267-353800, cod fiscal 4201759, 

reprezentată prin Kasléder József, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Malnaş nr. 21/2012; 

6. Comuna Vâlcele, prin Consiliul Local al comunei Vâlcele, cu sediul în comuna 

Araci, str. Bodului nr. 463, nr., telefon/fax 0267-330148/0267-330152, cod fiscal 4404591, 

reprezentată prin Kovács László, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vâlcele nr. 17/2012. 

 

am hotărât constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

 

CAPITOLUL II. Dispoziţii Generale 
 

Art. 1. (1) Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, conform dovezii 
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privind disponibilitatea denumirii nr. 108687 din 17.02.2012 eliberată de Ministerul 

Justiţiei. Asociaţia va avea ştampila şi însemne proprii. 

(2) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS (denumită în continuare „Asociaţie”) este persoană 

juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu caracter 

neguvernamental, autonom și apolitic, constituită şi organizată în temeiul Legii nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborată cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi este menită să 

realizeze obiectivele menţionate în prezentul Statut. 

Art. 2. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS este organizată şi funcţionează pe baza Actului 

Constitutiv şi a Statutului. 

Art. 3. Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată, începând de la data 

înscrierii sale ca persoană juridică. 

Art. 4. Sediul Asociaţiei este în judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa 

Libertăţii, nr. 2. 

 

CAPITOLUL III. Scopul şi obiectivele Asociaţiei 
 

Art. 5. (1) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS are principalul scop promovarea potenţialului 

turismului şi a turismului balnear în judeţul Covasna cu privire la obiectivele realizate 

prin Proiectul „Drumul apelor minerale - A borviz útja” în cadrul programului Phare 

2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, Malnaş şi 

Vâlcele şi a Bazei de tratament Hătuica din comuna Cătălina, a activităţilor de turism 

pentru tineret, creşterea fluxului turistic şi asigurarea unei interacţiuni armonioase între 

sectorul turistic şi factorii de ordin social şi de mediu. 

(2) Asociaţia are următoarele obiective principale: 

a) exploatarea şi întreţinerea obiectivelor realizate prin Proiectul „Drumul apelor 

minerale - A borviz útja” în cadrul programului Phare 2004-2006 – Coeziune Economică 

şi Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, Malnaş şi Vâlcele şi a Bazei de tratament 

Hătuica din comuna Cătălina; 

b) organizarea unor activităţi de promovare a ofertelor turistice şi balneoturistice; 

c) încurajarea calităţii, a bunelor practici şi a competenţei în domeniu prin 

acordarea de etichete de calitate; 

d) crearea unor zone turistice cu marcă, în condiţiile actelor normative incidente în 

materie; 

e) colaborarea cu institutele de învăţământ superior medical şi din domenii 

înrudite în vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu pregătire profesională; 

f) colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare din ţară 

şi din străinătate în scopul promovării turismului şi balneoturismului; 

g) crearea unui cadru de reflecţie şi de exprimare pentru structurile implicate în 

turism; 
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h) creşterea calităţii serviciilor turistice din judeţ prin formarea continuă a cadrelor 

şi agenţilor din turism, în condiţiile legii; 

i) promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul balneologiei; 

j) cunoaşterea factorilor naturali terapeutici; 

k) cunoaşterea şi valorificarea calităţilor şi proprietăţilor apei; 

l) elaborarea şi transmiterea, celor cu drept de iniţiativă legislativă, a unor proiecte 

de acte normative şi a unor proiecte de modificare şi completare a legislaţiei existente în 

domeniul turismului; 

m) implicarea tinerilor în activităţi de promovare a potenţialului turistic; 

n) derularea de programe de educaţie ecologică; 

o) pregătirea, participarea şi derularea de programe de dezvoltare comunitară; 

p) derularea de programe de educaţie nonformală adresate tinerilor; 

q) promovarea schimburilor internaţionale de idei, informaţii şi cunoştinţe; 

r) afilierea sa la organisme din ţară şi în străinătate care au scopuri compatibile cu 

cele ale asociaţiei; 

s) crearea unei bănci de date şi informaţii specifice, care să ajute la realizarea 

obiectivelor asociaţiei. 

(3) Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea 

următoarelor activităţi: 

a) elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului şi a 

turismului balnear în judeţul Covasna; 

b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de turism şi de promovare a turismului, 

în special a turismului balnear, promovând cercetarea factorilor naturali terapeutici; 

c) realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, 

bannere, ghiduri, hărţi, pagini web, albume foto, programe informatice şi alte materiale 

informative şi de promovare turistică a zonei; 

d) organizarea de tabere tematice în colaborare cu comunităţile din zonă; 

e) organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, 

precum şi organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei 

publice, potrivit legii; 

f) organizarea de târguri, festivaluri, spectacole, concursuri, expoziţii; 

g) participarea prin delegaţii săi la orice alte manifestări ştiinţifice din ţară şi din 

străinătate; 

h) desfăşurarea de activităţi economice potrivit legislaţiei în vigoare, prin care sunt 

urmărite atingerea obiectivelor şi scopului asociaţiei; 

i) organizarea şi desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică; 

j) elaborarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare turistică, balneară şi de 

mediu, proiecte de cercetare ştiinţifică şi proiecte sociale; 

k) organizarea de centre medicale prin care desfăşoară activitate medicală şi de 

diagnostic medical în domeniul balneologiei; 

l) alte activităţi în vederea realizării scopului declarat. 
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CAPITOLUL IV. Membrii Asociaţiei - moduri de dobândire şi de pierdere a 

calităţii de membru 

 

Art. 6. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt unităţile administrativ-teritoriale 

semnatare ale actului constitutiv şi statutului, reprezentate prin autorităţile lor 

deliberative. 

Art. 7. Poate deveni membru al asociaţiei, orice unitate administrativ-teritorială, 

reprezentată prin autoritatea administraţiei publice, care este de acord cu scopul şi 

obiectivele propuse, pe care le însuşeşte şi sprijină realizarea lor în orice mod. 

Art. 8. (1) Aderarea la asociaţie se face la cererea scrisă a împuternicitului unităţii 

administrativ-teritoriale, în temeiul hotărârii consiliului judeţean sau local prin care se 

aprobă aderarea unităţii administrativ-teritoriale respective la Asociaţie. Dobândirea 

calităţii de asociat se face după aprobarea cererii de aderare la Asociaţie de către 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei cu majoritate simplă din totalul membrilor 

Asociaţiei şi după plata taxei de înscriere, cheltuieli privind elaborarea actului adițional. 

(2) Reprezentarea membrilor Asociaţiei se asigură de către împuternicitul unităţii 

administrativ-teritoriale, respectiv preşedinte, primar, viceprimar, consilier local sau 

judeţean, sau alte persoane fizice, după caz, conform hotărârii consiliului judeţean sau 

local. 

Art. 9. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei intervine în următoarele situaţii: 

a) la cerere, prin retragere, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie, cu 

condiţia să comunice decizia sa organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel puţin 30 de 

zile înainte de retragere. Retragerea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligaţiilor 

neexecutate anterior retragerii. 

b) prin excludere, în următoarele situaţii: 

1. neachitarea cotizaţiei lunare de membru în termen de o lună de la termenul 

scadent; 

2. neachitarea contribuţiei necesare în vederea întocmirii şi promovării proiectelor 

comune, după punerea în întârziere a acestuia de către Consiliul de Administraţie şi 

trecerea unei perioade de 10 zile lucrătoare de la punerea în întârziere; 

3. neparticiparea la două şedinţe consecutive ale Consiliului de Administraţie; 

4. nedepunerea la termenele stabilite a contribuţiei proprii necesare cofinanţării 

proiectelor, după aprobarea acestora; 

5. se dovedeşte că are interese contrare Asociaţiei pe care nu le-a declarat. 

Excluderea asociaţilor se face la propunerea Consiliului Director, prin hotărârea 

Consiliului de Administraţie cu votul a 2/3 din membrii acesteia. Excluderea unui 

asociat duce la încetare obligaţiilor asumate în perioada cât acesta a funcţionat în 

Asociaţie. 
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CAPITOLUL V. Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei 
 

Art. 10. Unităţile administrativ-teritoriale, membre ale ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

prin reprezentanţii desemnaţi, au dreptul: 

a) să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, să pună în discuţie şi să ia 

parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei; 

b) să aleagă si să fie aleşi în organele executive de conducere ale Asociaţiei; 

c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul si obiectivele 

Asociaţiei în vederea promovării și apărării acestora, să primească explicaţii de la 

organele executive de conducere ale Asociaţiei asupra problemelor apărute în 

activitatea acesteia; 

d) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de 

conducere şi control ale Asociaţiei; 

e) să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să facă propuneri pentru 

Consiliul de Administraţie; 

f) să fie informaţi despre activitatea asociaţiei; 

g) să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente în cazul în care o decizie a 

Asociaţiei este contrară statutului, acordului de asociere, legilor şi reglementărilor în 

vigoare sau este de natură să producă daune considerabile utilizatorilor sau unei 

minorităţi şi să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la 

adoptarea acesteia;  

h) să pună întrebări şi să solicite explicaţii Consiliului Director, referitoare la 

activitatea Asociaţiei, respectiv la modul de îndeplinire a scopurilor şi obiectivelor 

pentru care asociaţia a fost mandatată; 

i) să prezinte propuneri şi măsuri de rezolvare a problemelor specifice apărute în 

activitatea Asociaţiei şi să participe activ la acţiunea de remediere şi soluţionare a 

acestora.  

Art. 11. Unităţile administrativ-teritoriale, membre ale ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

prin reprezentanţii desemnaţi, au, în conformitate cu angajamentele asumate potrivit 

actelor constitutive următoarele îndatoriri: 

a) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere 

ale Asociaţiei si să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei; 

b) să participe la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi să achite 

contravaloarea cotizaţiei lunare; 

c) să participe activ, la lucrările Consiliului de Administraţie ale Asociaţiei, şi să 

sprijine moral şi/sau material desfăşurarea activităţilor; 

d) să transfere bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei cotele de contribuţie 

ce le revin pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Asociaţiei, precum şi 

cele necesare cofinanţării proiectelor de interes comun; 

e) să semnaleze, în timp util, preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei orice 

problemă care apare pe teritoriul unităţilor administrative-teritoriale în legătură 

activităţile desfăşurate de Asociaţie potrivit scopului şi obiectivelor acesteia; 
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f) să comunice Consiliului Director al Asociaţiei orice dispoziţie sau hotărâre 

adoptate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu impact asupra Asociaţiei;  

g) să respecte angajamentele asumate în relaţia cu Asociaţia; 

h) să nu adopte decizii sau hotărâri care ar afecta activitatea Asociaţiei şi ar 

împiedica realizarea şi atingerea scopurilor şi obiectivelor acesteia;  

i) să nu întreprindă măsuri sau acţiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau 

materiale celorlalţi membrii ai Asociaţiei sau activităţilor desfăşurate de asociaţie; 

j) să răspundă patrimonial faţă de asociaţi şi finanţatori pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate în realizarea proiectelor; 

k) să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie, să apere şi să promoveze 

interesele legitime ale acesteia; 

l) să plătească în termen cotizaţia stabilită; 

m) să contribuie la creşterea prestigiului asociaţiei; 

CAPITOLUL VI. Organizare, conducere, control 
 

Art. 12. Asociaţia are următoarele organe: 

a) Consiliul de Administraţie 

b) Consiliul Director 

c) Cenzorul 

Art. 13. Organele de conducere în întregul lor şi fiecare din membrii acestora 

răspund de activitatea organului respectiv în faţa Consiliului de Administraţie. 

A. Consiliul de Administraţie 

Art. 14. (1) Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie. Consiliul de 

Administraţie se compune din totalitatea asociaţilor şi este organul suprem de 

dezbatere, decizie şi conducere a Asociaţiei. Sunt membri de drept ai Consiliului de 

Administraţie unităţile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, prin 

reprezentanții desemnați. 

(2) Fiecare unitate administrativ - teritorală va avea un reprezentant. 

(3) Pierderea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale membre, 

atrage după sine pierderea calităţii de reprezentant în Consiliul de Administraţie şi 

numirea prin hotărâre a consiliului judeţean sau local a unui nou reprezentant. 

(4) După prima întrunire organizatorică, Consiliul de Administraţie se întruneşte în 

sesiune ordinară trimestrială, precum şi în sesiune extraordinară, ori câte ori trebuie 

rezolvate probleme importante de competenţa Consiliului de Administraţie şi care nu 

suferă amânare. 

(5) Întrunirile Consiliului de Administraţie vor fi notificate în scris, prin scrisoare 

recomandată, împreună cu materialele supuse dezbaterii, tuturor asociaților, cu cel 

puţin 5 zile calendaristice înainte de data convocării. În convocare vor fi precizate ziua, 

ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa precum şi ordinea de zi. Convocarea adunărilor 

extraordinare se face la iniţiativa Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Consiliului 

Director sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei. 

(6) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme noi 

formulate în scris şi depuse cu cel puţin 3 zile de la data la care are loc şedinţa. 

(7) Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt conduse de către Preşedinte. În 

cazurile în care nu poate participa din motive obiective, acesta va fi înlocuit de către 
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Vicepreşedinte. 

(8) Consiliul de Administraţie este statutară dacă sunt prezenți peste 50% din 

numărul membrilor asociați. 

(9) Hotărârile Consiliului de Administraţie ale Asociaţiei vor fi luate cu majoritate 

de voturi, cel puţin jumătate plus unu, din voturile membrilor Asociaţiei. În cazul 

egalităţii de voturi, votul preşedintelui Consiliului de Administraţie este decisiv. 

(10) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Consiliul de Administraţie va fi 

convocat la o dată ulterioară, dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocări, 

când reprezentanţii membrilor Asociaţiei prezenţi pot hotărî, cu majoritate de voturi a 

celor prezenţi, asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent de cvorum. 

(11) Hotărârile Consiliului de Administraţie privind modificarea statutului, 

dizolvarea Asociaţiei, alocarea de la bugetele locale a unor fonduri suplimentare 

destinate acoperirii cheltuielilor neprevăzute în bugetul Asociaţiei, dar necesare, 

perceperea unei taxe speciale, excluderea unui membru se adoptă cu votul a două treimi 

din numărul membrilor Asociaţiei. 

(12) În cazul unor proiecte de hotărâri care privesc în mod direct obiective de 

investiţii amplasate pe teritoriul administrativ al unei unităţi administrativ-teritoriale 

este necesar obţinerea acordului prealabil al reprezentantului autorităţii locale 

respective. 

(13) Dacă o decizie a Asociaţiei este contrară legii, sau acordului de asociere ori este 

de natură să producă daune considerabile intereselor unui membru al Asociaţiei, orice 

membru poate iniţia acţiune în contencios administrativ împotriva respectivei decizii, în 

termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia, conform legii. 

(14) Asociaţii care, într-o anumită problemă supusă dezbaterii Consiliului de 

Administraţie, sunt interesaţi personal sau prin soţi, ascendenţi sau descendenţi, rude 

în linie colaterală şi afini până la gradul patru inclusiv, nu vor putea lua parte la 

deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, 

dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Art. 15. (1) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

b) aprobă raportul anual asupra activităţii Consiliului Director al Asociaţiei, 

raportul cenzorului şi raportul exerciţiului bugetar, acordând anual descărcare de 

gestiune Consiliului Director şi celui care exercită managementul asociaţiei, în măsura în 

care cei în cauză nu se fac vinovaţi de lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică 

răspunderi materiale ori penale;  

c) adoptă bugetele de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 

d) hotărăşte asupra naturii şi volumului mijloacelor materiale şi financiare 

necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei, modului de folosire a mijloacelor financiare, 

sumele până la care Consiliul director poate angaja cheltuieli în numele Asociaţiei şi 

limita maximă sau cuantumul sumelor ce se pot reţine în casa proprie pentru efectuarea 

plăţilor curente (plafonul de casă); 

e) hotărăşte cu majoritate de voturi din numărul membrilor asupra necesitaţii 

constituirii unor fonduri speciale, în condiţiile legii; 
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f) hotărăşte, cu votul tuturor membrilor Asociaţiei, asupra necesităţii angajării de 

credite bancare pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei şi modul de 

garantare a acestora; 

g) hotărăşte asupra acordării unor drepturi băneşti membrilor Consiliului 

Director al Asociaţiei; 

h) aprobă taxa de înscriere, precum şi cotizaţia anuală datorată de către membrii 

Asociaţiei; 

i) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propus de Consiliul Director; 

j) aprobă organigrama Asociaţiei, propusă de Consiliul Director; 

k) aprobă primirea de noi membri şi excluderea din Asociaţie; 

l) alege membrii Consiliului Director al Asociaţiei dintre reprezentanţii desemnaţi 

ai unităţilor administrativ-teritoriale asociate; 

m) revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului Director sau 

cenzorul, alegând un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul majorităţii 

simple a celor prezenţi; 

n) numeşte cenzorul sau hotărăşte delegarea atribuţiilor acestuia unor persoane 

fizice sau juridice, ori agenţi economici specializaţi, pe bază de contract; 

o) hotărăşte numirea unui aparat tehnic pentru realizarea obiectivelor proprii, 

finanţat din resursele asociaţiei, precum şi cuantumul salariilor, indemnizaţiilor şi 

premiilor pentru personalul aparatului tehnic;  

p) hotărăşte cu acordul a cel puţin două treimi din numărul membrilor 

modificările ulterioare ale statutului Asociaţiei, respectiv ale actului constitutiv; 

q) aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei 

bunurilor rămase după lichidare; 

r) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, în condiţiile legii; 

s) aprobă înfiinţarea de filiale, atât la nivel naţional cât şi internaţional; 

t) cooperarea şi asocierea cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii; 

u) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. 

(2) Un exemplar al fiecărei hotărâri, semnată de Preşedinte, se va arhiva într-un 

dosar al hotărârilor Consiliului de Administraţie, într-o ordine crescătoare a numărului 

lor de înregistrare şi se va consemna într-un registru; procesul-verbal de şedinţă se va 

semna de toţi membrii participanţi. Responsabilitatea ţinerii acestei evidenţe revine 

secretarului Consiliului director. 

(3) Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt obligatorii pentru toţi asociaţi, 

chiar şi pentru aceia care au absentat de la vot sau au votat împotrivă. 

 

B. Consiliul Director 

Art. 16. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este ales 

de Consiliul de Administraţie. 

(2) Consiliul Director acţionează în numele asociaţiei, asigură conducerea efectivă 

şi administrarea patrimoniului aferent acesteia, cu excepţia atribuţiilor rezervate exclusiv 

Consiliului de Administraţie. 
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(3) Consiliul director se compune din 3 membri, dintre care un Preşedinte, un 

Vicepreşedinte şi un Secretar, aleşi prin votul majorităţii membrilor Consiliului de 

Administraţie, pentru un mandat de 3 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei. 

(4) Consiliul Director este condus de preşedintele Consiliului de Administraţie a 

Asociaţiei. Consiliul Director se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la 

propunerea preşedintelui acestuia.  

(5) Consiliul Director va alege, dintre membri săi un vicepreşedinte şi un secretar. 

(6) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile 

Consiliului de Administraţie și hotărăşte în toate problemele care intră în competenţa 

sa, respectiv hotărăşte în toate cazurile care nu intră în competenţa exclusivă a 

Consiliului de Administraţie. 

(7) Consiliul Director poate înfiinţa grupuri de realizare de proiecte, care pot 

proceda în numele Asociaţiei. 

(8) Consiliul director îşi poate elabora un Regulament de organizare şi funcţionare, 

aprobat de Consiliul de Administraţie. 

(9) Consiliul director lucrează valabil în prezenţa majorităţii dintre membrii săi şi 

adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile Consiliului director 

se semnează de membrii Consiliului director prezenţi. 

(10) Hotărârile luate de Consiliul director, în limitele legii şi ale prezentului statut 

sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la şedinţa Consiliului 

director sau au votat împotrivă. 

Art. 17. (1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea 

duratei pentru care au fost aleşi pentru următoarele motive: 

a) demisie; 

b) revocare; 

c) pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-

teritorială care l-a desemnat; 

d) pierderea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care l-a 

desemnat; 

e) expirarea sau încetarea mandatului de primar, viceprimar, preşedinte, 

vicepreşedinte, consilier local sau judeţean, deţinut în autoritatea administraţiei publice 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 

f) imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile; 

g) deces. 

(2) La sfârşitul mandatului toţi membrii Consiliului director şi Cenzorul Asociaţiei 

sunt obligaţi să predea actele şi documentele Asociaţiei cu care au lucrat sau la care au 

avut acces, în baza unui proces-verbal întocmit în acest sens. 

Art. 18. Atribuţiile Consiliului Director sunt: 

a) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie; 

b) execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru 

anul următor;  

c) prezintă Consiliului de Administraţie rapoarte asupra activităţii desfăşurate, 

precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

d) convoacă Consiliul de Administraţie în şedinţe extraordinare ori de câte ori este 

nevoie; 
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e) răspunde de integritatea patrimoniului Asociaţiei;  

f) răspunde de relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei şi monitorizează alocarea la bugetul 

asociaţiei a cotelor de contribuţie ce revin acestora, potrivit actului constitutiv;  

g) stabileşte şi aprobă calendarul acţiunilor Asociaţiei; ia măsurile curente 

necesare pentru derularea activităţilor planificate; răspunde de calitatea, legalitatea şi 

încadrarea în costuri ai acestor activităţi; 

h) urmăreşte, în condiţiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociaţiei de către 

propriul personal sau de către terţi; în cazul personalului propriu angajat cu contract 

individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Codului 

muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate, dă dispoziţii de reparare din contul 

Asociaţiei, în condiţiile legii; 

i) monitorizează constituirea şi utilizarea în conformitate cu prevederile legale a 

fondurilor speciale; 

j) monitorizează managementul financiar al Asociaţiei şi propune măsuri pentru 

îmbunătăţirea acestuia; 

k) întocmeşte organigrama Asociaţiei, pe care o supune aprobării Consiliului de 

Administraţie; 

l) elaborează politica de personal a Asociaţiei; 

m) decide asupra primirii şi folosirii donaţiilor, legatelor şi altor venituri şi 

urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform bilanţului contabil şi cu respectarea 

dispoziţiilor legale; 

n) monitorizează asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării 

activităţii Asociaţiei în conformitate cu obiectivele acesteia, a securităţii şi igienei în 

procesul muncii, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform 

prevederilor legale;  

o) stabileşte societatea bancară la care Asociaţia îşi va deschide unul sau mai multe 

conturi; 

p) dispune Directorului executiv acţiuni privind ducerea la îndeplinire a 

obiectivului de activitate şi verifică îndeplinirea acestora; 

q) aprobă actele juridice ce vor fi întocmite de Asociaţie în nume propriu, cu 

excepţia contractelor a căror valoare în lei depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 

15.000 euro; 

r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie. 

Art. 19. Preşedintele Consiliului Director. 

(1) Conducătorul executiv al Asociaţiei este preşedintele Consiliului Director. 

Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, care preia şi îndeplineşte atribuţiile 

preşedintelui în cazul absenţei sau imposibilităţii acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile. 

(2) Preşedintele Consiliului Director este ales dintre membrii Consiliului director 

desemnaţi de unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, de preferinţă care 

au cunoştinţe profesionale ori cu experienţă necesară în domeniu. 

(3) Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii principale:  

A. asigură managementul financiar al Asociaţiei prin:  

a) organizarea gestiunii mijloacelor materiale şi financiare ale asociaţiei;  

b) actualizarea, dacă este cazul, a fondurilor speciale; 
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c) întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor Asociaţiei, specifice 

managementului financiar;  

d) prezentarea, la solicitarea Consiliului Director sau a cenzorului, a rapoartelor ori 

a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile ale Asociaţiei;  

B. asigură managementul de proprietate al Asociaţiei, şi anume:  

a) monitorizează funcţionalitatea, integritatea şi condiţiile de utilizare a bunurilor 

deţinute de Asociaţie în administrare, exploatare şi întreţinere, respectiv a bunurilor 

proprietate a Asociaţiei; 

b) supraveghează execuţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii curente şi 

participă la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora şi verifică efectuarea plăţilor 

corespunzătoare stadiului lucrărilor contracte; 

c) controlul, angajarea, retribuirea, promovarea şi sancţionarea personalului 

angajat în structura organizaţională a Asociaţiei pentru derularea activităţilor proprii şi 

îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 

C. asigură managementul activităţii Asociaţiei: 

a) conduce lucrările Consiliului de Administraţie, verifică respectarea şi 

îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie şi deciziile Consiliului 

director;  

b) organizează, conduce şi controlează activitatea serviciilor interne şi a aparatului 

propriu al Asociaţiei şi adoptă măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor 

acestora;  

c) angajează personalul necesar funcţionării aparatului şi serviciilor proprii ale 

asociaţiei, prin contract individual de muncă, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  

d) reprezintă Asociaţia în încheierea şi derularea contractelor şi îşi asumă drepturi 

şi obligaţii în numele Asociaţiei;  

e) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice, din ţară şi 

străinătate, cu autorităţile, inclusiv în acţiunile judecătoreşti iniţiate de Asociaţie 

împotriva unui terţ ori a membrilor asociaţiei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile statutare 

faţă de Asociaţie, sau în procesele iniţiate de unul dintre membrii, care contestă o decizie 

a Asociaţiei; 

f) autorizează efectuarea cheltuielilor şi plăţilor Asociaţiei; 

g) convoacă consiliul director lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

h) întocmeşte ordinea de zi a şedinţei consiliului director şi conduce lucrările 

acestuia; 

i) semnează contractele individuale de muncă ale personalul angajat, precum şi 

orice alte contracte încheiate de Asociaţie cu persoane fizice sau juridice; 

j) păstrează şi foloseşte ştampila Asociaţiei. 

Art. 20. Fiecare membru al Consiliului Director este individual răspunzător pentru 

actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite. 

C. Cenzorul 

Art. 21. (1) Consiliul de Administraţie numeşte un cenzor, care are sarcina de a 

verifica rapoartele de activitate, situaţiile financiar-contabile anuale şi de a consilia 

asociaţia în problemele financiare şi statutare. 

(2) Durata mandatului cenzorului este de 1 an, în conformitate cu actul constitutiv. 



 12 

(3) Cenzorul nu poate face parte din Consiliul Director şi trebuie să fie specialist în 

domeniile financiar-contabil, economic şi/sau juridic.  

(4) Mandatul cenzorului încetează la expirarea duratei sale, prin demisie, prin 

revocare sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile. 

(5) Cenzorul are următoarele atribuţii:  

a) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privind prezenţa şi votul în şedinţele 

Consiliului de Administraţie;  

b) verifică execuţia bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul următor şi propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul 

în curs;  

c) dacă managementul financiar este asigurat de o persoana fizică, verifică, cel 

puţin o dată pe semestru, gestiunea Asociaţiei, stabilirea şi încasarea cotelor de 

contribuţie la cheltuielile asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-

verbale, care se păstrează de preşedintele comisiei de cenzori sau de un alt membru 

stabilit de aceasta;  

d) verifică dacă registrele Asociaţiei îndeplinesc condiţiile legale necesare 

desfăşurării corespunzătoare a managementului financiar;  

e) întocmeşte, pe baza verificărilor efectuate, şi prezintă Consiliului de 

Administraţie a Asociaţiei rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei, 

propunând anual descărcarea de gestiune a Consiliului Director şi a celui care asigură 

managementul asociaţiei;  

f) propune spre aprobare Consiliului de Administraţie sau, după caz, Consiliului 

Director programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfăşurării 

managementului financiar; propune recuperarea, în condiţiile legii, a pagubelor produse 

de personalul ce deserveşte Asociaţia sau de membri ai acesteia. Recomandă Consiliului 

Director sesizarea instanţelor de urmărire penală, când constată săvârşirea unor 

infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-contabilă;  

g) în cazul în care Consiliul de Administraţie hotărăşte ca managementul financiar 

al asociaţiei să fie asigurat de persoane juridice, cenzorul participă la negocierea 

contractelor respective, stabilind şi modalităţile de exercitare a atribuţiilor de control ale 

acesteia; 

h) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii în condiţiile legii; 

Art. 22. Consiliul de Administraţie poate hotărî transferarea atribuţiilor cenzorului 

unor persoane fizice sau juridice, asociaţii sau agenţi economici specializaţi, pe baza de 

contract. 

Art. 23. În condiţiile legii şi în limita posibilităţilor Asociaţiei, cenzorul are dreptul 

să fie plătit pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei. 
 

CAPITOLUL VII. Aparatul tehnic 

 

Art. 24. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de 

Consiliul de Administraţie, condus de un director executiv. 

Art. 25. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate 

directorului executiv, în domenii conforme cu scopul şi obiectivele asociaţiei. 
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(2) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi 

funcţionare, pe baza propunerii Consiliului director, aprobate de Consiliul de 

Administraţie. 

(3) Consiliul de Administraţie numeşte un Director executiv al aparatului tehnic. 

Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul de 

Administraţie, Consiliul director sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea 

de împuternicit cu funcţii executive al aparatului tehnic al Asociaţiei. 

(4) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din 

componenţa organelor de conducere şi administrare ale Asociaţiei, dar are vot 

consultativ în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul director. 

Art. 26. Directorul executiv este numit de Consiliul de Administraţie şi are, în 

principiu, următoarele atribuţii: 

a) angajează Asociaţia în raporturile cu terţe persoane prin încheierea de acte 

juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, în limitele aprobate de Consiliul de 

Administraţie sau de Consiliul director; 

b) rezolvă actele curente ale Asociaţiei, inclusiv actele financiar-contabile; 

c) răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de Consiliul de 

Administraţie şi Consiliul director, prezentând periodic rapoarte Consiliului director. 

 

CAPITOLUL VIII. Registrele legale. Procesele-verbale. 

 

Art. 27. Asociaţia, prin Secretarul Consiliului director, va ţine şi va actualiza 

următoarele registre legale: 

a) Hotărârile Consiliului de Administraţie; 

b) Hotărârile Consiliului director;  

c) Procesele-verbale ale Consiliului de Administraţie; 

d) Procesele-verbale ale Consiliului director; 

e) Bilanţul şi contul de profit şi pierdere; 

f) Registrul inventar;  

g) Registrul rapoartelor Cenzorului; 

h) Lista membrilor. 

Art. 28. Lucrările Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului director se 

consemnează în procese-verbale, înregistrate într-un registru special, semnate de 

Preşedinte şi de cei prezenţi. 

Art. 29. Procesele-verbale vor fi ataşate la registre în ordine cronologică. 

Înregistrările vor fi păstrate timp de cel puţin 5 (cinci) ani, dacă prin lege nu se prevede 

o perioadă mai îndelungată. 

Art. 30. Membrii Asociaţiei, Consiliului director, Cenzorul şi aparatul tehnic vor 

avea dreptul de acces liber la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita copii sau 

extrase după aceste procese-verbale, care vor fi semnate de către Preşedinte sau, în lipsa 

acestuia, de către un membru al Consiliului director. 
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CAPITOLUL IX. Patrimoniul Asociaţiei 
 

Art. 31. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 121.850 lei, format din: 

- Judeţul Covasna 100.000 lei (echivalentul în lei a 22.900 Euro); 

- Comunele Belin, Bodoc, Cătălina, Malnaş şi Vâlcele câte 4.370 lei (echivalentul în 

lei a 1000 Euro). 

(2) Membrii fondatori dau în folosinţă gratuită Asociaţiei în sensul utilizării, 

exploatării şi întreţinerii acestora pentru atingerea obiectivelor propuse, obiectivele 

realizate prin Proiectul „Drumul apelor minerale - A borviz útja” în cadrul programului 

Phare 2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, 

Malnaş şi Vâlcele; precum şi baza de tratament Hătuica din comuna Cătălina prin 

contract de comodat. 

Art. 32. Veniturile Asociaţiei 

(1) Anul bugetar al Asociaţiei este anul calendaristic. 

(2) Înainte de începutul următorului an bugetar şi pentru fiecare an bugetar ce 

urmează, Consiliul Director avizează şi prezintă membrilor Asociaţiei spre aprobare, în 

şedinţa Consiliului de Administraţie, un proiect de buget de venituri şi cheltuieli anual, 

dimensionat pentru a permite funcţionarea în condiţii de echilibru bugetar a acesteia, 

corespunzător scopului si obiectivelor încredinţate.  

(3) Odată cu proiectul anual de buget se elaborează şi se aprobă o prognoză a 

acestuia pe următorii 3 ani. 

(4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se adoptă prin votul majorităţii 

membrilor Consiliului de Administraţie, în termen de 15 zile de la adoptarea bugetelor 

asociaţilor. 

(5) Veniturile Asociaţiei se asigură prin contribuţiile de la bugetele locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre sub forma cotizaţiilor sau din alte surse 

atrase pe baza de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile 

legii. 

(6) Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin de asemenea şi din: 

a) taxa de înscriere este echivalentul în lei a 1000 euro/asociat la cursul valutar al 

BNR din ziua plăţii, datorată de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de la data 

aprobării de către Consiliul director a cererii de primire în Asociaţie; 

b) cotizaţia membrilor este: 

- judeţul Covasna echivalentul în lei a 6.000 euro/lunar plătibil la cursul valutar al 

BNR din prima zi a lunii, 

- membrii fondatori şi membrii asociaţi echivalentul în lei a 1500 

euro/lunar/asociat plătibil la cursul valutar al BNR din prima zi a lunii; 

b) sponsorizări, legate şi donaţii de bunuri materiale primite de la persoane 

juridice române sau străine; 

c) resurse obţinute de la bugetul de stat; 

d) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile 

legale; 

e) venituri realizate din activităţi economice directe; 

f) alte venituri admise de lege. 
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CAPITOLUL X. Dizolvarea și lichidarea Asociaţiei 
 

Art. 33. (1) Asociaţia se dizolvă: 

a) de drept; 

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; 

c) prin hotărârea Consiliului de Administraţie. 

(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost 

constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 

schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii Consiliului de Administraţie în conformitate cu 

statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, 

potrivit statutului, Consiliul de Administraţie trebuia să se constituie; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 

complinit timp de 3 luni. 

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei 

circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 

(4) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 

interesate: 

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară siguranţei 

naţionale şi ordinii publice; 

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare 

siguranţei naţionale şi ordinii publice; 

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

d) când asociaţia a devenit insolvabilă; 

(5) Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are 

sediul. 

(6) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Consiliului de Administraţie, în 

temeiul aprobării prealabile a dizolvării prin hotărâre a consiliului judeţean sau local. În 

această situaţie, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în 

formă autentică, se depune la judecătorie, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor. 

(7) Dizolvarea Asociaţiei va fi notificată la judecătoria sau administraţia financiară 

unde aceasta a fost înregistrată.  

(8) În situaţia dizolvării Asociaţiei, patrimoniul acesteia, respectiv veniturile 

provenite din preluarea sau din lichidarea bunurilor Asociaţiei, vor fi distribuite foştilor 

membri ai Asociaţiei proporţional cu cotele-părţi din proprietatea comună sau, dacă este 

cazul, după cota de participare a asociaţilor la constituirea patrimoniului/bunurilor 

asociaţiei. 

Art. 34. Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii. 

Art. 35. Asociaţia are dreptul la sigiliu şi însemne proprii. 

Art. 36. Soluţionarea litigiilor 

Soluţionarea litigiilor dintre Asociaţie şi unităţile administrativ-teritoriale membre, 

precum şi dintre Asociaţie şi terţe persoane fizice sau juridice române sau străine, este de 

competenţa instanţelor judecătoreşti române. 
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CAPITOLUL XI. Dispoziţii comune şi finale 

 Art. 37. Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a 

Asociaţiei, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă 

scrisă şi cu respectarea reglementărilor legale. 

Art. 38. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în 

vigoare. 

Art. 39. (1) Prezentul statut al Asociaţiei a fost adoptat în unanimitate de voturi în 

şedinţa constitutivă, ce a avut loc în data de 01.08.2012, la sediul Asociaţiei din P-ţa 

Libertăţii nr. 2, localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. 

(2) Prezentul statut a fost atestat/autentificat la Cabinetul asociat de avocaţi 

„MIKÓ SINKLER NÉMETH”, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Gödri Ferenc bl. 5, sc. 

B, ap. 4, judeţul Covasna,  într-un număr de 12 (douăsprezece) exemplare. 

 

ASOCIAŢII: 

 

Judeţul Covasna 

prin Consiliului Judeţean Covasna, reprezentat 

prin Henning László-János, vicepreşedinte 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Comuna Belin 

prin Consiliul Local al Comunei Belin, 

reprezentat prin Sikó Imre, primar 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Comuna Bodoc 

prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, 

reprezentat prin Fodor István, primar 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Comuna Cătălina 

prin Consiliul Local al Comunei Cătălina, 

reprezentat prin Tusa Levente, primar 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Comuna Malnaş 

prin Consiliul Local al comunei Malnaş, 

reprezentat prin Kasléder József, primar 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Comuna Vâlcele 

prin Consiliul Local al Comunei Vâlcele, 

reprezentat prin Kovács László, primar 

[semnătura şi ştampila] 

 

 


