
Anexă la 

Hotărârea nr. _____/2022 

 

PROIECT 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 2 

la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás 

 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. __/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Bățani nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Bixad nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Bodoc nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Brateș nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Cernat nr. __/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Chichiș nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Ghidfalău nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Ilieni nr. __/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Malnaș nr. __/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Micfalău nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Moacșa nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Ozun nr. __/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Reci nr. __/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Turia nr. __/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Valea Crișului nr. ___/2022; 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Zagon nr. __/2022, 

- Contractul de comodat nr. 1867/4/29.03.2022, încheiat între Comuna Bodoc, prin 

Consiliul Local al Comunei Bodoc și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, 

 

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, Ordonanței 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 după cum urmează: 



 

 

1. 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 Bixad, prin Consiliul Local al Comunei Bixad, cu sediul în comuna 

Bixad, str. Ciucului nr. 558, cod fiscal 16355433; 

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

Brateş, str. Principală nr. 61, cod fiscal 4404656; 

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

Chichiș, str. Europa nr. 103, cod fiscal 4201899; 

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

comuna Ghidfalău, str. Principală nr. 108, cod fiscal 4201805; 

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

str. Kossuth Lajos nr. 97, cod fiscal 4404419; 

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

Malnaş str. Principală, nr. 171, cod fiscal 4201759; 

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

Micfalău, str. Principală nr. 165, cod fiscal 16410805; 

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

Moacșa, str. Principală nr. 354, cod fiscal 4201740; 

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

str. Gábor Áron nr. 75, cod fiscal 4201910; 

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

Principală nr. 268, cod fiscal 4404311; 

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

str. Principală nr. 835, cod fiscal 4404630; 

15. Comuna Valea Crișului, prin Consiliul Local al Comunei Valea Crișului, cu sediul 

în comuna Valea Crișului, str. Principală nr. 136, cod fiscal 4202207; 

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

Zagon, str. Principală nr. 114, cod fiscal 4404486. 

 

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 4. Sediul Asociației este în comuna Bodoc, satul Bodoc, str. Principală nr. 65, 

județul Covasna, spațiu de 20 mp la etajul 1, sala nr. 1 în sediul Primăriei Comunei Bodoc.” 

 

3. Articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Asociația are următorul obiectiv principal: creșterea competivității zonei rurale și 

a sectorului agricol, prin: 



a) realizarea de studii de specialitate, elaborarea de strategii de dezvoltare locală și 

regională, plan de dezvoltare locală, etc.; 

b) identificarea, realizarea, implementarea și demararea unor proiecte de dezvoltare 

rurală, precum și acțiuni sociale; 

c) acordarea de servicii sociale, de sprijin material și logistic persoanelor cu nevoi 

speciale, bătrânilor și copiilor; 

d) dezvoltarea bazei tehnico-materiale, necesară realizării scopurilor asociației prin 

investiții, construcții, donații, etc.; 

e) sprijinirea înființării, funcționării și promovării formelor asociative (asociații, 

cooperative, grupuri de producători, etc.); 

f) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură și silvicultură în 

zonele rurale; 

g) înființarea, extinderea și modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, 

drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării și producție de energie din 

surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare și procesare, inclusiv în contextul 

lanțurilor scurte, etc.); 

h) realizarea de investiții în procesare și comercializare, inclusiv în eficiență 

energetică, marketing, depozitare, condiționare, adaptare la standarde, etc.; 

i) acordarea de consiliere și formare producătorilor, grupurilor și cooperativelor de 

producători; 

j) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a 

pădurilor; 

k) realizarea de acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și 

realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri; 

l) organizarea de acțiuni de promovare a lanțului alimentar din zona rurală, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole/tradiționale; 

m) înființarea unor puncte de comercializare a produselor agricole, locale, 

tradiționale; 

n) înființarea și asigurarea serviciilor de servire a mesei pentru clienți (restaurant, 

catering, etc.); 

o) promovarea zonelor rurale, a producătorilor, a produselor tradiționale, a 

meșteșugurilor și altor activități tradiționale; 

p) realizarea de acțiuni de bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură; 

q) sprijinirea/realizarea investițiilor în îmbunătățirea infrastructurii locale, 

educaționale, medicale, culturale și sociale; 

r) înființarea și amenajarea spatiilor de recreere pentru populația rurală (parcuri, 

spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.); 

s) amenajarea de piețe, spații pentru organizarea de târguri; 

t) organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, evenimente, 

cursuri de formare profesională din domeniul agricol, tradițional, etc. 

u) înființarea unui centru de perfecționare în domeniul agriculturii; 

v) organizarea de târguri, festivaluri, piețe tradiționale și expoziții; 

w) participarea la evenimente, târguri și expoziții; 



x) realizarea de investiții noi în infrastructura socială și dotarea aferentă pentru 

centre de îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale; 

y) achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice – pentru 

deszăpezire, întreținere spatii verzi etc.; 

z) achiziționarea de utilaje și echipamente pentru echitație; 

aa) organizarea de activități și evenimente de echitație și de atelaj, activități cu cai; 

bb) închirierea utilajelor și echipamentelor aflate în inventarul asociației, precum și 

închirierea de către asociație a utilajelor, spațiilor necesare pentru desfășurarea activităților; 

cc) dezvoltarea bazei documentare (bibliotecă, cărți, studii, reviste) în colaborare cu 

alte instituții, asociații, fundații, etc.; 

dd) realizarea de proiecte în domeniul educației permanente a culturii tradiționale; 

ee) asocierea, respectiv încheierea de acorduri de parteneriat cu instituții publice, 

agenți economicii, ONG-uri în scopul implementării, realizării unor proiecte în domeniul 

agricol, social și cultural, finanțate din fonduri naționale și comunitare/europene; 

ff) acordare de premii, burse, etc.; 

gg) administrarea unor obiective/mobile/imobile în comun; 

hh) alte investiții realizate pentru dezvoltarea zonei rurale.” 

 

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

 

„Art. 17. Consiliul director este format din: 

 

Președintele: 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; 

Vicepreședintele: 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; 

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. 

” 



 

24. (1) Prezentul Act adițional la Statutul reactualizat al Asociației a fost adoptat în 

unanimitate de voturi în ședința Adunării generale a Asociației, ce a avut loc în data de 

________________, la Consiliul Județean Covasna, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna. 

(2) Pentru efectuarea procedurii de înregistrare a modificărilor în Registrul asociațiilor 

și fundațiilor, membrii asociației se mandatează pe domnul Fodor István, președintele 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform 

Hotărârii Adunării generale a Asociației nr. __/___. 

 

 

Sfântu Gheorghe, _______________ 2022. 

 

 

Semnăturile membrilor Asociației: 


