
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2022 

pentru aprobarea modificării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de __________ 2022; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru aprobarea modificării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

având în vedere Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și 

avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens, 

luând în considerare: 

- art. 89-91 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. 17/20.04.2022, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 4971/20.04.2022; 

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 Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform proiectului Actului 

adițional nr. 2 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. 2 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 _______ 2022. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

Contrasemnează, 

SZTAKICS István-Attila 

Secretar 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 Direcția economică; 

- 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 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 4980/20.04.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea modificării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 

Prin Încheierea Judecătoriei Sfântu Gheorghe din 30 august 2012, Dosar nr. 

2934/305/2012 s-a dispus înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 

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, organizarea și 

funcționarea asociației, eliminarea actului constitutiv, 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, toate aceste modificări și completări fiind 

înregistrate la Judecătoria municipiului Sfântu Gheorghe. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 17/20.04.2022, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 4971/20.04.2022, se propune modificarea statutului, și anume: 

modificarea componenței consiliului director, a președintelui, a sediului acesteia, 

modificarea și completarea obiectivelor asociației cu următoarele: acordarea de servicii 

sociale, de sprijin material și logistic persoanelor cu nevoi speciale, bătrânilor și copiilor; 

dezvoltarea bazei tehnico-materiale, necesară realizării scopurilor asociației prin 

investiții, construcții, donații, etc.; înființarea unor puncte de comercializare a 

produselor agricole, locale, tradiționale; înființarea și asigurarea serviciilor de servire a 

mesei pentru clienți (restaurant, catering, etc.); promovarea zonelor rurale, a 

producătorilor, a produselor tradiționale, a meșteșugurilor și altor activități 

tradiționale; organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, 

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

înființarea unui centru de perfecționare în domeniul agriculturii; organizarea de târguri, 

festivaluri, piețe tradiționale și expoziții; participarea la evenimente, târguri și expoziții; 

achiziționarea de utilaje și echipamente pentru echitație; organizarea de activități și 

evenimente de echitație și de atelaj, activități cu cai; dezvoltarea bazei documentare 

(bibliotecă, cărți, studii, reviste) în colaborare cu alte instituții, asociații, fundații, etc.; 

realizarea de proiecte în domeniul educației permanente a culturii tradiționale; acordare 

de premii, burse, etc.; 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. 

Luând în considerare că contractul de închiriere al spațiului de 31, 62 mp, situat în 

judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, unde până în 

momentul de față a avut asociația sediul, nu se mai prelungește, iar asociația are ca scop 

pregătirea şi promovarea proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală şi realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare rurală, în vederea 

dezvoltării economico-sociale a zonelor rurale din județul Covasna, a creșterii nivelului 

de trai, a reducerii gradului de sărăcie și a riscului de excludere socială, dezvoltarea 

infrastructurii, gestionarea riscurilor în agricultura, sănătate și educare, precum și a 

furnizării în comun a unor servicii de interes public, se propune schimbarea sediului în 

spațiu rural, respectiv la 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, în 

baza unui contract de comodat. 

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

Judeţean Covasna a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului 

reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

SzR/SzR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

Direcţia juridică și dezvoltarea teritoriului 

Nr. 762/20.04.2022 

 

 

RAPORT 

pentru aprobarea modificării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 

Prin Încheierea Judecătoriei Sfântu Gheorghe din 30 august 2012, Dosar nr. 

2934/305/2012 s-a dispus înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 

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, organizarea și 

funcționarea asociației, eliminarea actului constitutiv, 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, toate aceste modificări și completări fiind 

înregistrate la Judecătoria municipiului Sfântu Gheorghe. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 17/20.04.2022, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 4971/20.04.2022, se propune modificarea statutului, și anume: 

modificarea componenței consiliului director, a președintelui, a sediului acesteia, 

modificarea și completarea obiectivelor asociației cu următoarele: acordarea de servicii 

sociale, de sprijin material și logistic persoanelor cu nevoi speciale, bătrânilor și copiilor; 

dezvoltarea bazei tehnico-materiale, necesară realizării scopurilor asociației prin 

investiții, construcții, donații, etc.; înființarea unor puncte de comercializare a 

produselor agricole, locale, tradiționale; înființarea și asigurarea serviciilor de servire a 

mesei pentru clienți (restaurant, catering, etc.); promovarea zonelor rurale, a 

producătorilor, a produselor tradiționale, a meșteșugurilor și altor activități 

tradiționale; organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, 

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

înființarea unui centru de perfecționare în domeniul agriculturii; organizarea de târguri, 

festivaluri, piețe tradiționale și expoziții; participarea la evenimente, târguri și expoziții; 

achiziționarea de utilaje și echipamente pentru echitație; organizarea de activități și 

evenimente de echitație și de atelaj, activități cu cai; dezvoltarea bazei documentare 

(bibliotecă, cărți, studii, reviste) în colaborare cu alte instituții, asociații, fundații, etc.; 

realizarea de proiecte în domeniul educației permanente a culturii tradiționale; acordare 

de premii, burse, etc.; 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. 

Luând în considerare că contractul de închiriere al spațiului de 31, 62 mp, situat în 

judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, unde până în 

momentul de față a avut asociația sediul, nu se mai prelungește, iar asociația are ca scop 

pregătirea şi promovarea proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală şi realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare rurală, în vederea 

dezvoltării economico-sociale a zonelor rurale din județul Covasna, a creșterii nivelului 

de trai, a reducerii gradului de sărăcie și a riscului de excludere socială, dezvoltarea 

infrastructurii, gestionarea riscurilor în agricultura, sănătate și educare, precum și a 

furnizării în comun a unor servicii de interes public, se propune schimbarea sediului în 

spațiu rural, respectiv la 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, în 

baza unui contract de comodat. 

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

Judeţean Covasna a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului 

reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás. 

 

 

 

Director executiv, 

SZÉKELY Réka 

 


