
Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. _____/2011 

 
PROIECT 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

 

 

CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativ-

teritoriale: 

 

1. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, persoană juridică, autoritate 

deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Piața Libertăţii nr. 4, cod 

fiscal 4201988, reprezentat prin domnul TAMÁS Sándor, președinte, în temeiul 

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. ______/2011; 

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

Băţanii Mari, str. Principală, nr. 474, telefon/fax 0267-355008, cod fiscal 4202177, 

reprezentat prin domnul BARDÓCZ Csaba, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului 

Local al Comunei Băţani nr.______/2011; 

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

Brateş, str. Principală, nr. 61, telefon/fax 0267-374715, cod fiscal 4404656, reprezentat 

prin domnul KERESTÉLY Csaba, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Brateş nr.______/2011; 

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

Cernat, nr. 456, telefon/fax 0267-367501/0267-367488, cod fiscal 4404338, reprezentat prin 

domnul BÖLÖNI Dávid, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Cernat nr._____/2011; 

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

str. Principală, nr. 97, telefon/fax 0267-347709/0267-347614, cod fiscal 4404419, 

reprezentat prin domnul FODOR Imre, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Ilieni nr.______/2011; 

6. 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, 

reprezentat prin domnul KASLÉDER József, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului 

Local al Comunei Malnaş nr.______/2011. 

 

am hotărât constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

 

CAPITOLUL II. Dispoziţii Generale 
 

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

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI T[RSUL[S, conform dovezii 



 2 

privind disponibilitatea denumirii nr. 103237 din 22.09.2011 eliberată de Ministerul 

Justiţiei. Asociaţia va avea ştampila şi însemne proprii. 

(2) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

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 AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS este organizată şi funcţionează pe baza Actului 

Constitutiv şi a prezentului Statut. 

Art. 3. Asociaţia se constituie pe durată determinată, până la 31.12.2020, începând 

de la data înscrierii sale ca persoană juridică. 

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

______, nr. ___. 

 

CAPITOLUL III. Scopul şi obiectivele Asociaţiei 
 

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

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS are drept scop de a pregăti şi promova la toate 

nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun pentru toate 

comunele din judeţul Covasna şi Consiliului Judeţean Covasna asociate, în domeniile 

agriculturii, produselor tradiţionale, mediu, turism rural şi de a obţine finanţări interne 

şi externe necesare derulării acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de 

interes zonal sau regional, ori a furnizării în comun a unor servicii de consiliere în 

domeniile mai sus arătate. 

 

(2) Asociaţia are următoarele obiective principale: 

I) Creşterea competivităţii sectorului agricol, agroturism, turism rural, mediu şi 

dezvoltare durabilă a zonelor de interes comun din judeţul Covasna, prin  

a) realizarea de studii în domeniile mai sus amintite, 

b) identificarea, realizarea şi implementarea de proiecte la nivelul judeţului, în 

domeniile mai sus amintite, 

c) sprijinirea înfiinţării formelor asociative (asociaţii, cooperative, grupuri de 

producători etc) din domeniul agriculturii, produselor tradiţionale, protecţiei mediului 

şi al turismului rural la nivel de comună şi judeţean, 

d) îmbunătăţirea funcţionării asociaţiilor, cooperativelor agricole, grupurile de 

producători existente din domeniile mai sus amintite, 

e) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a 

acestora din domeniile respective, precum şi sistematizarea lor în concepţia dezvoltării 

regionale şi a susţinerii iniţiativei locale; 

f) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea 

unor proiecte comune de investiţii; 
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g) dezvoltarea pieţelor de produse agro-alimentare, ecologice şi tradiţionale atât la 

nivel rural cât şi la nivel urban. 

II) Creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum 

şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale prin 

a) identificarea tuturor posibilităţilor de finanţare a propunerilor de proiecte din 

domeniile respective, 

b) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea 

unor proiecte comune de investiţii. 

 

CAPITOLUL IV – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

 

Art. 6. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de _____ lei, format din 1 lei/locuitor 

al tuturor membrilor fondatori, astfel: 
 -  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

(2) Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin din: 

a) taxa de înscriere stabilită de Consiliul de Administraţie; 

a) cotizaţia anuală a membrilor stabilită de Consiliul de Administraţie; 

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 şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile 

legale; 

e) venituri realizate din activităţi economice directe; 

f) alte venituri admise de lege. 

 

Art. 7. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de 

Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi 

societăţi comerciale se investesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor 

Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI 

CONTROL 

 

Art. 8. Organele asociaţiei sunt: 

(a) Consiliul de Administraţie; 

(b) Consiliul Director; 

(c) Cenzorul. 
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Art. 9. (1) Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din 

reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de consiliul 

local şi judeţean, în condiţiile legii. 

(2) Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte. 

(2) Preşedintele este ales cu votul majorităţii membrilor Consiliului de 

Administraţie pe un mandat de 3 ani. 

Art. 10. (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie reprezintă Asociaţia în 

relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. 

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie conduce lucrările Consiliului de 

Administraţie, urmărind îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administraţie. 

Art. 11. (1) Consiliul director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului 

de Administraţie şi se compune din 3 membri aleşi de Consiliul de Administraţie pe o 

perioadă de 4 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei. 

(2) Consiliul director este compus din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar, aleşi 

cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie pe o perioadă de 4 ani. 

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi preşedintele Consiliului 

director. 

(4) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei 

pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al 

Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială care l-a desemnat, şi al calităţii de 

reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care l-a desemnat, expirarea sau 

încetarea mandatului de primar, viceprimar, preşedinte, vicepreşedinte, consilier local 

sau judeţean, deţinut în autoritatea administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, sau deces. 

Art. 12. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de 

Consiliul de Administraţie pentru un mandat de 1 an. 

(2) Membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi cenzori. 

Art. 13. Atribuţiile cenzorului sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 

Art. 14. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, de 

administrare şi de control ale Asociaţiei este următoarea: 

 

a. Consiliul director: 

Preşedintele: - 

Vicepreşedintele: - 

Secretarul: - 

 

b. Cenzorul: - 

 

Art. 15. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de 

Consiliul de Administraţie, condus de un Director executiv. 

Art. 16. (1) 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. 
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(2) 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. 

(3) Atribuţiile Directorului executiv sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 

Art. 17. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate 

Directorului executiv, în domenii conforme cu scopul şi obiectivele asociaţiei. 

(2) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi 

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

Administraţie. 

 

Art. 18. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se 

împuterniceşte dl .........................., cetăţean ............, domiciliat în ..........................., titular 

al B.I/C.I., seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ........ . 

 

Prezentul act constitutiv a fost redactat în ................ (....) exemplare originale, azi, 

data autentificării. 

 

ASOCIAŢII: 

 

Judeţul Covasna 

Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

*semnătura şi ştampila+ 

 

Comuna Băţani 

prin Consiliul Local al Comunei Băţani, 

reprezentat prin domnul BARDÓCZ Csaba, primar 

*semnătura şi ştampila+ 

 

Comuna Brateş 

prin Consiliul Local al comunei Brateş, 

reprezentat prin domnul KERESTÉLY Csaba, primar 

*semnătura şi ştampila+ 

 

Comuna Cernat 

prin Consiliul Local al comunei Cernat, 

reprezentat prin domnul BÖLÖNI Dávid, primar 

*semnătura şi ştampila+ 

 

Comuna Ilieni 

prin Consiliul Local al comunei Ilieni, 

reprezentat prin domnul FODOR Imre, primar 

*semnătura şi ştampila+ 

 

Comuna Malnaş 

prin Consiliul Local al comunei Malnaş, 

reprezentat prin domnul KASLÉDER József, primar 

*semnătura şi ştampila+ 

 

 


