
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2021 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de ______________ 2021; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

având în vedere raportul comun al Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului și 

Direcției economice, precum și avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens, 

luând în considerare: 

- art. 89-91, coroborat cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 3 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 17/2012 privind 

aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

văzând: 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 259/2020 privind 

delegarea calității de reprezentant de drept al Județului Covasna în organul de 

conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás; 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 571/22.03.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 2805/22.03.2021; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Statutului reactualizat al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform proiectului 

Actului adițional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare 



Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează doamna Székely Réka, reprezentantul în Adunarea 

generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama județului 

Covasna Actul adiţional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, în forma prevăzută în anexa la 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Președintele Consiliului Județean Covasna, precum și persoana mandatată la art. 2. 

 

 

Sfântu Gheorghe, la ______________ 2021. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul general judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituția Prefectului - Județul Covasna; 

- 1 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului; 

- 1 ex. la doamna Székely Réka; 

- 1 ex. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

- 1 ex. la Judecătoria Sfântu Gheorghe. 

 

 

SzR/SzR 

 

SzIA 

 

 

 

 

 



Anexa la 

Hotărârea nr. ____/2021 

 

 

PROIECT 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

 

la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás 

 

 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Bățani nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Bodoc nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Brateș nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Cernat nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Ilieni nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Malnaș nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Ozun nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Reci nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Turia nr. ___/____; 

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Zagon nr. ___/___, 

precum și Hotărârea Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Agrosic Közösségek Közti Társulás nr. ___/_____; 

 

în baza art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 15 alin. (1) lit. h) din 

Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás; 

 

formulează următorul 

 

ACT ADIȚIONAL 

 

Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

 

1. În tot cuprinsul statutului se elimină sintagmele ”Actului constitutiv și a”, ”potrivit 

actelor constitutive”, ”respectiv ale actului constitutiv”, ”potrivit actului constitutiv” și ”în 

conformitate cu actul constitutiv”. 

 

2. Denumirea ”Consiliul de Administrație” se înlocuiește în tot cuprinsul prezentului 

statut cu denumirea ”Adunarea generală”. 



 

3. Capitolul I se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”CAPITOLUL I. Membrii Asociației sunt următoarele unități administrativ-teritoriale: 

1. Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu 

Gheorghe, județul Covasna, Piața Libertății nr. 4, cod fiscal 4201988; 

2. Comuna Bățani, prin Consiliul Local al Comunei Bățani, cu sediul în comuna Băţanii 

Mari, str. Principală nr. 474, cod fiscal 4202177; 

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

str. Principală nr. 65, cod fiscal 4404621; 

4. Comuna Brateș, prin Consiliul Local al Comunei Brateș, cu sediul în comuna Brateş, 

str. Principală nr. 61, cod fiscal 4404656; 

5. Comuna Cernat, prin Consiliul Local al Comunei Cernat, cu sediul în comuna Cernat 

nr. 456, cod fiscal 4404338; 

6. Comuna Ilieni, prin Consiliul Local al Comunei Ilieni, cu sediul în comuna Ilieni, str. 

Principală nr. 97, cod fiscal 4404419; 

7. Comuna Malnaș, prin Consiliul Local al Comunei Malnaș, cu sediul în comuna 

Malnaş str. Principală, nr. 30, cod fiscal 4201759; 

8. Comuna Ozun, prin Consiliul Local al Comunei Ozun, cu sediul în comuna Ozun, str. 

Gabor Aron nr. 75, cod fiscal 4201910; 

9. Comuna Reci, prin Consiliul Local al Comunei Reci, cu sediul în comuna Reci, str. 

Principală nr. 268, cod fiscal 4404311; 

10. Comuna Turia, prin Consiliul Local al Comunei Turia, cu sediul în comuna Turia, str. 

Principală nr. 835, cod fiscal 4404630; 

11. Comuna Zagon, prin Consiliul Local al Comunei Zagon, cu sediul în comuna Zagon, 

str. Principală nr. 114, cod fiscal 4404486. 

 

4. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

”(4) Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de Asociație din 

activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale se 

investesc obligatoriu pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației.” 

 

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 6. Membrii fondatori ai asociației sunt unitățile administrativ-teritoriale semnatare 

ale prezentului statut.” 

 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 7. Poate deveni membru al asociației, orice unitate administrativ-teritorială care este 

de acord cu scopul și obiectivele propuse, pe care le însușește și sprijină realizarea în orice mod 

și plătește taxa de înscriere.” 

 

7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”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 Adunarea generală a Asociaţiei 

cu majoritate simplă din totalul membrilor Asociaţiei şi după plata taxei de înscriere, stabilită în 

prezentul statut. 



(2) Reprezentarea membrilor Asociației se asigură de către primarul unității 

administrativ-teritoriale sau președintele Consiliului Județean Covasna, după caz. 

Primarul/președintele poate delega, prin dispoziție, calitatea sa de reprezentant de drept în 

Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás viceprimarului/unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general 

al unității administrativ-teritoriale, administratorului public, oricăror alte persoane din cadrul 

aparatului de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes 

local sau persoane din cadrul unei instituții publice de interes județean, după caz.” 

 

8. La articolul 9, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”a) la cererea scrisă a membrului, în temeiul hotărârii consiliului local sau județean, 

adoptată în acest sens;” 

 

9. La articolul 10, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”g) să se adreseze instanțelor judecătorești competente în cazul în care o hotărâre a 

Adunării generale este contrară legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut dacă nu a luat parte la 

adunarea generală sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de 

şedinţă, în termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data 

când a avut loc şedinţa, după caz;” 

 

10. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 14. (1) Asociația este condusă de Adunarea generală a asociației, format din 

reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. 

(2) Pierderea calității de reprezentant al unității administrativ-teritoriale membre, atrage 

după sine pierderea calității de reprezentant în Adunarea generală. 

(3) Hotărârile adoptate de Adunarea generală sunt asimilate actelor administrative și intră 

sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ. 

(4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control 

permanent asupra Consiliului director și asupra cenzorului. Ședințele acestuia sunt conduse de 

către președintele asociației, care va fi prezent la toate ședințele. În cazurile în care nu poate 

participa din motive obiective, președintele va fi înlocuit de către Vicepreședinte. În cazul lipsei 

concomitente a preşedintelui și a vicepreşedintelui asociației, sau, în cazul pierderii statutului 

de reprezentant al unității administrativ-teritoriale asociate în asociație, şedinţele Adunării 

generale vor fi conduse de reprezentantul unității administrativ-teritoriale cu cotizația anuală 

cea mai înaltă în anul curent. Președintele și Vicepreședintele Adunării generale este și 

președintele și Vicepreședintele Consiliului director. 

(5) Întrunirile Adunării generale vor fi notificate prin orice mijloace de comunicare tuturor 

asociaților, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data convocării. În convocare vor fi 

precizate ziua, ora și locul unde se va desfășura ședința, precum și ordinea de zi. Convocarea se 

face la cererea președintelui Asociației, la cererea Consiliului director sau la propunerea unei 

treimi din numărul membrilor Asociației. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace 

electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de 

asociați inclusiv prin semnătură electronică extinsă. 

(6) Adunarea generală este statutară dacă sunt prezenți peste 50% din numărul membrilor 

asociați. 

(7) Hotărârile Adunării generale vor fi luate cu votul majorității membrilor Asociației 

prezenți. În cazul egalității de voturi, votul președintelui Adunării generale este decisiv. 

(8) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Adunarea generală va fi convocată la o dată 

ulterioară, când reprezentanții membrilor Asociației prezenți pot hotărî, cu majoritate de voturi 



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

(9) Hotărârile Adunării generale privind modificarea statutului sau dizolvarea Asociației, 

ori alocarea de la bugetele locale a unor fonduri suplimentare destinate acoperirii cheltuielilor 

neprevăzute în bugetul Asociației, dar necesare, sau perceperea unei taxe speciale, se adoptă cu 

votul a două treimi din numărul membrilor Asociației. 

(10) Hotărârile Adunării generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi 

atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea 

generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de 

ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data 

când a avut loc ședința, după caz. 

 (11) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării generale, este 

interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală 

sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. 

Asociatul care încalcă dispoziţiile prezentei alineat este răspunzător de daunele cauzate 

asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.” 

 

11. La articolul 15, alineatul (1), literele b) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”b) la constituirea Asociației, hotărăște numărul membrilor Consiliului director, care nu 

poate fi mai puțin de 5 membri aleși din rândul membrilor Adunării generale a Asociației și 

durata mandatelor acestora;” 

................................................................................................................................ 

j) alege membrii Consiliului director al Asociației dintre reprezentanții unităților 

administrativ-teritoriale;” 

 

12. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Hotărârile Adunării generale se consemnează într-un registru de hotărâri, care se 

păstrează la preşedintele Asociaţiei.” 

 

13. La articolul 16, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”(3) Consiliul director este format din 5 membri, Președintele asociației, Vicepreședintele, 

2 membri și un secretar (cu drept de vot), aleși prin votul majorității membrilor Adunării 

generale, pentru un mandat de 4 ani. 

(4) Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este necesar, la propunerea președintelui 

acestuia sau a cel puțin o treime dintre membrii săi. 

(5) Ședințele Consiliului director sunt conduse de către președintele asociației, care va fi 

prezent la toate ședințele. În cazurile în care nu poate participa din motive obiective, 

președintele va fi înlocuit de către Vicepreședinte. În cazul lipsei concomitente a preşedintelui și 

a vicepreşedintelui, sau, în cazul pierderii statutului de reprezentant al unității administrativ-

teritoriale asociate în asociație, şedinţele Consiliului director vor fi conduse de membrul care 

este reprezentantul unității administrativ-teritoriale cu cotizaţia anuală cea mai înaltă în anul 

curent. Şedinţele Consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare 

directă la distanţă, iar hotărârile Consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu 

semnătură electronică extinsă.” 

 

14. La articolul 16, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu 

următorul cuprins: 

”(8) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei 

pentru care au fost aleși, prin demisie, revocare, pierderea calității de membru al Asociației de 

către unitatea administrativ-teritorială și al calității de reprezentant al unității administrativ-



teritoriale, expirarea sau încetarea mandatului de ales local, după caz, în autoritatea 

administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, sau deces.” 

 

15. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 17. Consiliul director este format din: 

 

Președintele: Dombora Lehel-Lajos, Primarul comunei Reci, CNP 

1840516142628, născut la data de 16.05.1984, în municipiul Sfântu 

Gheorghe, domiciliat în satul Reci, comuna Reci nr. 126, județul 

Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 332072, eliberată de 

SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 23.05.2014; 

Vicepreședintele: Fodor István, Primarul comunei Bodoc, CNP 1650218141044, 

născut la data de 18.02.1965, în municipiul Sfântu Gheorghe, 

domiciliat în satul Bodoc, comuna Bodoc nr. 207, județul Covasna, 

identificat cu C.I. seria KV nr. 423205, eliberată de SPCLEP Sfântu 

Gheorghe, la data de 08.11.2018; 

Membrii: Szotyori Angéla-Gizella, Primarul comunei Malnaș, CNP 

2680819301993, născută la data de 19.08.1968, în municipiul Satu 

Mare, domiciliată în satul Malnaș, comuna Malnaș, nr. 172, 

județul Covasna, identificată cu C.I. seria KV nr. 457117, eliberată 

de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 11.08.2020; 

 Székely Réka, reprezentantul județului Covasna, CNP 

1800810142592, născută la data de 10.08.1980, în municipiul 

Sfântu Gheorghe, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Bem Józef nr. 2 bl. 3 sc. C ap. 6, județul Covasna, identificată cu 

C.I. seria KV nr. 437623, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la 

data de 05.08.2019; 

Secretar: Fodor Imre, Primarul comunei Ilieni, CNP 1750406141063, născut 

la data de 06.04.1975, în municipiul Sfântu Gheorghe, domiciliat 

în satul Ilieni (comuna Ilieni) nr. 175, județul Covasna, identificat 

cu C.I. seria KV nr. 394169, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, 

la data de 15.05.2017. 

” 

16. La articolul 18, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”d) convoacă Adunarea generală ori de câte ori este nevoie;” 

 

17. La articolul 19, alineatul (3), punctul C, litera j) se abrogă. 

 

18. La articolul 21, alineatul (5), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”c) dacă managementul financiar este asigurat de o persoană fizică, verifică, cel puțin o 

dată pe semestru, gestiunea Asociației, stabilirea și încasarea cotelor de contribuţie la 

cheltuielile asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale;” 

 

19. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 27. Asociaţia va ţine şi va actualiza următoarele registre legale: 

a) Hotărârile Adunării generale; 

b) Hotărârile Consiliului director;  



c) Procesele-verbale ale Adunării generale; 

d) Procesele-verbale ale Consiliului director; 

e) Bilanţul şi contul de profit şi pierdere; 

f) Registrul inventar; 

g) Registrul rapoartelor Cenzorului.” 

 

20. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 28. Lucrările Adunării generale și ale Consiliului director se consemnează în 

procese-verbale, înregistrate, semnate de președinte și de cel care l-a întocmit. Procesele-verbale 

pot fi semnate inclusiv cu semnătură electronică extinsă.” 

 

21. La articolul 33, alineatul (4), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;  

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;” 

 

22. La articolul 33, alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

”e) dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare 

activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste 

activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după 

obţinerea autorizaţiilor respective.” 

 

23. La articolul 33, alineatele (6) și (8)se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”(6) Asociaţia se poate dizolva și prin hotărârea Adunării generale, 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, hotărârea adunării generale se depune la 

judecătorie, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

....................................................................................................................................................... 

(8) În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite 

către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau 

de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul 

asociației. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să 

transmită bunurile, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei 

persoane juridice cu scop identic sau asemănător. În cazul în care asociaţia a fost dizolvată 

pentru motivele prevăzute la art. 33 alin. (4) lit. a)-c), bunurile rămase după lichidare vor fi 

preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice. Data transmiterii bunurilor este cea a 

întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată 

ulterioară.” 

 

24. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 39. (1) Prezentul Statut ____________ al Asociației a fost adoptat în unanimitate de 

voturi în ședința Adunării generale a Asociației, ce a avut loc în data de ____, la sediul 

Asociației din localitatea Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, județul Covasna. 

(2) Pentru efectuarea procedurii de înregistrare a modificărilor și completărilor în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor, membrii asociației se mandatează pe domnul 

_______________, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás, conform procesului-verbal nr. ______ din __________ a Adunării generale a 

Asociației.” 

 



25. Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás se abrogă, în condițiile Legii nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

 

Sfântu Gheorghe, _______________. 

 

Semnăturile membrilor Asociației: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 2807/22.03.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás s-a 

înființat la data de 03.10.2012, fiind înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor de 

la Judecătoria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 26/03.10.2012 în baza încheierii 

pronunțate de Judecătoria municipiului Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 2934/205/2012. 

Actul constitutiv și statutul a suferit modificări și completări în urma timpului, și 

anume: modificarea duratei de funcționare, sediului asociației, cotizației anuale a 

membrilor asociației, aderare noi membri, modificarea și completarea scopului, 

obiectivelor asociației, modificări privind pierderea calității de membru al asociației, 

modificări privind organele de conducere, administrare și control, toate aceste 

modificări și completări fiind înregistrate la Judecătoria municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 89-91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare prevăd o serie de modificări în 

organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. 

Prin art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare instituie obligația de a revizui 

statutele și actele constitutive ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în termen 

de 60 de zile de la data intrării în vigoare a codului. 

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii a adus o serie de modificări importante în 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, printre care și eliminarea actului constitutiv, rămânând doar statutul ca act 

juridic de constituire și funcționare, în acest sens trebuie inserate prevederile actului 

constitutiv care lipsesc din statut; posibilitatea ținerii ședințelor Adunării generale și a 

Consiliului director al Asociației prin mijloace electronice de comunicare directă la 

distanță, hotărârile acestora putându-se fi semnate de asociați inclusiv prin semnătură 

electronică extinsă, precum și alte prevederi necesare a fi incluse în vederea adaptării la 

zi a statutului. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 571/22.03.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 2805/22.03.2021, se propune modificarea și completarea statutului 

reactualizat al asociației în urma schimbării prevederilor referitoare la asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum 



și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Luând în considerare cele de mai sus, propun adoptarea de către Consiliul 

Judeţean Covasna a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

SzR/SzR 

 


