
ROMÂNIA 
JUDE ULăCOVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI OZUN 

 
 

HOT RÂREAăNR.ă52/2014 
mandatareaăreprezentantuluiăComuneiăOzunăînăAdunareaăGeneral ăaăAsocia ieiădeă

DezvoltareăIntercomunitar ă„AQUACOVăpentruăăaprobareaămodific riiăşiă 
complet riiăStatutuluiăAsocia ieiăînăconformitateă 

cu prevederile H.G. nr. 742/2014 
 

 
ConsiliulăLocalăalăcomuneiăOzun,ăjude ulăCovasna, 
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă27ăoctombrieă2014, 
Având în vedere expunerea de motive al primarului, raportul de specialitate al 

Secretarului comunei, 
V zândăcerereaăA.D.I.ă„AQUACOV” nr. 208/23.09.2014,  
Avândăînăvedereărealizareaăprocedurilorăprev zuteădeăart.ă7ăalin.ă(4)ăsiăalină(13)ădină

Legeaănr.ă52/2003ăprivindătransparen aădecizional ăînăadministra iaăpublic ,ărepublicat ;ă 
inândă contă de prevederile H.C.L. nr. 19/2012 privind aderarea comunei Ozun la 

Asocia iaădeăDezvoltareăIntercomunitar ă”AQUACOV”; 
Înă conformitateă cuă prevederileă art.ă 36ă alin.ă (2)ă lit.ă e,ă alin.ă (7)ă lit.ă că şiă alin.ă (9)ă dină

Legeaă nr.ă 215/2001ă privindă administra iaă public ă local ,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

Înă temeiulă art.ă 45ă alin.ă (2)ă lit.ă (f)ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă bădinăLegeaănr.ă 215/2001ă
privindăadministra iaăpublic ălocal ,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

 
H O T  R  Ş T E 

 
ART. 1. - Seăacord ămandatăPrimaruluiăcomunei Ozun dl. Ráduly István, ca în calitate 

de reprezentant al comunei Ozun înă Adunareaă General ă aă Asocia ieiă deă Dezvoltareă
Intercomunitar ă „AQUACOV”,ă s ă aprobeă modificareaă şiă completareaă Statuluiă Asocia iei,ă înă
conformitate cu proiectul Actului adi ional nr.ă6,ăanex ălaăprezentaăhot râreădinăcareăfaceăparteă
integrant .   

ART. 2. - Cuăaducereaă laă îndeplinireă aăprevederilorăprezenteiă hot râriă seă îns rcineaz ă
Primarul comunei Ozun, dl. Ráduly István.  

 
Ozun, la  27 octombrie 2014. 

 

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN , 
Németh Ioan 

 
 
 
Difuzare: 

- 1 ex. primar 
- 1 ex. ADI „Aquacov”  
- 1ăex.ăafişare 

        -      1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 

Contrasemnează: 
secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 



 

           A C T  A D Iă ăIăOăNăAăLăăNR.ă6 
           LAăSTATUTULăASOCIA IEIăDEăDEZVOLTAREăINTERCOMUNITAR  
„AQUACOV” autentificat sub nr. 1519/11 septembrie 2008 de BNP Savu-Alin Gabriel,  
    modificatăprinăActăadi ionalănr.1,ăActăadi ionalănr.ă2,ăActăadi ionalănr.ă3ă 
        ActăAdi ionalănr.ă4ăşiăActăadi ionalănr.ă5 
 

Avândă înă vedereă prevederileă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 742/2014ă privindă modificareaă anexeloră nr.ă 2ă şiă 4ă laă
Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 855/2008ă pentruă aprobareaă actuluiă constitutiv- cadruă şiă aă statutului- cadru ale asocia iiloră deă
dezvoltareăintercomunitar ăcuăobiectădeăactivitateăserviciileădeăutilit iăpublice,ă 

Înă bazaă prevederiloră art.32ă dină Statutulă Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă „AQUACOV”,ă Asocia iiă auă
hot râtămodificareaăşiăcompletareaăprezentuluiăStatutădup ăcumăurmeaz :ăă 
 
       „Asocia ii:ă 
1. Jude ulăCovasna prinăConsiliulăJude eanăCovasna,ăcuăsediulăînămunicipiulăSfântuă Gheorghe, 
Pia aăLibert iiăNr.ă4,ăCodăfiscală4201988,ăreprezentatădeăDl.ăSzászăJenőăînăcalitateădeăreprezentantăală
jude ului,ă legal împuternicit în acest scop prin Hot rârea Consiliului Județean Covasna nr. 
____/______;  

2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu 
Gheorghe,ăStradaă1ăDecembrieă1918ăNum rulă2,ăCodăfiscal 4404605, reprezentat de Dl. Antal Árpád András, în calitate de 
primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală ală municipiuluiă Sfântuă Gheorgheă nr.ăă
____/______;; 
 

3. Municipiul Tîrgu Secuiesc prin Consiliul Local al municipiului Tîrgu Secuiesc, reprezentat de Dl. Bokor Tibor, 
înăcalitateădeăprimar,ă legalăîmputernicită înăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăalămunicipiuluiăTîrguăSecuiescănr.ăă
____/______; 
 
 

4. OraşulăCovasna prinăConsiliulăLocalăalăoraşuluiăCovasna,ăcuă sediulă înăOraşulăCovasna,ăStradaăPiliskeăNum rulă1,ă
Codăfiscală440613,ă reprezentatădeăDl.ăThieszăJános,ă înăcalitateădeăprimar,ă legală împuternicită înăacestă scopăprinăHot râreaă
ConsiliuluiăLocalăalăoraşuluiăCovasnaănr.ăă____/______; 
 

5. OraşulăÎntorsuraăBuz ului prin ConsiliulăLocalăalăoraşuluiăÎntorsuraăBuz ului,ăcuăsediulăînăÎntorsuraăBuz ului,ă
StradaăMihaiăViteazulănr.ă173,ăCodăfiscală4404370,ăreprezentatădeăDl.ăB ncil ăLeca,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicit  
înăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăalăoraşuluiăÎntorsuraăBuz uluiănr.ă____/______; 
 

6. ComunaăSitaăBuz ului prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăSitaăBuz ului,ăcuă sediulă înăComunaăSitaăBuz ului,ă str.ă
Principal ,ănr.ă222,ăCodăfiscală4404460,ăreprezentat ădeăDl.ăStoicaăNicolae,ăînăcalitateădeăprimar,ălegal împuternicit în acest 
scopăprinăHot râreaăCosiliuluiăLocalăalăComuneiăSitaăBuz uluiănr.ă____/______; 
 

7. Comuna Aita Mare prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăAitaăMare,ăcuăsediulă înăcomunaăAitaăMareă ,ăstr.ăPrincipal ,ă
nr.206,ăCodăfiscal:ă4201929,ăreprezentat ăde Dl. Bihari Edömér, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăalăComuneiăAitaăMareănr.ă____/______; 

8.ăăăComunaăArcuşăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăArcuş,ăcuăsediulăînăcomunaăArcuş,ăstr.ăPia aăGáborăÁron,ănr.237, Cod 
fiscal:16318633,ă reprezentat ă deăDl.ăMathéăÁrpád,ă înă calitateă deăprimar,ă legală împuternicită înă acestă scopăprinăHot râreaă
ConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăArcusănr.ă27/2010,ămodificatăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă____/______;ăă 

9.  Comuna Barcani,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăBarcani,ăcuăsediulăînăcomunaăBarcani,ăstr.Principal ,ăănr.ă266,ăCodă
fiscal:4404710,ăreprezentat ădeăDl.ăMarinăGheorghe,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaă
Consiliului Local al comunei Barcani nr. ____/______;  

10.ăComunaăBrateş,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăBrates,ăcuăsediulăînăComunaăBrates,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă61,ăCodăfiscal:ă
4404656,ă reprezentat ă deă Dl.ă Kerestélyă Csaba,ă înă calitateă deă primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă
ConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăBrateşănr.ă____/______; 

11.ăComunaăChichiş, prinăConsiliulăLocalăală comuneiăChichiş,ă cuă sediulă înăComunaăChichiş,ă str.ăEuropa,ănr.ă103,ăCodă
fiscal:4201899,ă reprezentat ă deă Dl.ă Sántaă Gyula,ă înă calitateă deă primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă
ConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăChichişănr.ă____/______; 



12.ăComunaăH ghig, prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăH ghig,ăcuăsediulăînăcomunaăH ghig,ăstr.ăMihaiăViteazul,ănr.ă258,ă
Codă fiscal:ă 4404583,ă reprezentat ă deă Dl. Cucu Alexandru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăH ghigănr.ă_____/______;ă 

13.  Comuna Ilieni, prin Consiliul Local al comunei Ilieni, cu sediul în comuna Ilieni, str. Kossuth Lajos, nr. 97, Cod 
fiscal:ă 4404419,ă reprezentat ă deă Dl.ă Fodoră Imre,ă înă calitateă deă primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă
Consiliului Local al Comunei Ilieni nr. ____/______; 

14. Comuna Mereni, prin Consiliul Local al comunei Mereni, cu sediul în comunaăMereni,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă250,ăCodă
fiscal:ă16260082,ăreprezentat ădeăDl.ăMolnárăIstván,ăînăcalitateădeăprimar,ă legalăîmputernicită înăacestăscopăprinăHot râreaă
Consiliului Local al comunei Mereni nr. ____/______; 

15. Comuna Sânzieni prin Consiliul LocalăalăcomuneiăSânzieni,ăcuăsediulăînăcomunaăSânzieni,ăstr.ăPrincipal ,ănr.337,ăCodă
fiscal:ă 4201821,ă reprezentat ă deăDl.ăBaloghăTibor,ă înă calitateă deă primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prinăHot râreaă
Consiliului Local al comunei Sânzieni nr. ____/______; 

16.ă ăComunaăValeaăCrişului, prinăConsiliulă Locală ală comuneiăValeaăCrişuluiă cuă sediulă înă comunaăValeaăCrisului,ă str.ă
Principal ă,ănr.136,ăCodăfiscal:ă4202207,ăreprezentat ădeăDl.ăKisgyörgyăSándor,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînă
acest scop prinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăValeaăCrisuluiănr.ă____/______; 

17.ăComunaăZ bala prinăConsiliulăLocală ală comuneiă Z balaă cuă sediulă înă comunaă Z bala,ă str.ă Principal ,ă nr.ă 829,ăCodă
fiscal:ă4201848,ăreprezentat ădeăDl.ăÁdámăPéterăAttila,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaă
ConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăZ balaănr.ă____/______;ă 

18.  Comuna Ozun, prin Consiliul Local al comunei Ozun, cu sediul în comuna Ozun, str.Gábor Áron, nr.75, Cod fiscal: 
4201910,ăreprezentat ădeădr.ăRádulyăIstván,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiă
Local al comunei Ozun nr.  ____/______;  

19.ăComunaăGhidfal u,ă prinăConsiliulăLocală ală comuneiăGhidfal u,ă cuă sediulă înă comunaăGhidfal u,ă str.ăPrincipal ,ă nr.ă
1o8,ă Codă fiscal:ă 4201805,ă reprezentat ă deă Dl.ă Berdeă József,ă înă calitateă deă primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prină
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăGhidfal uănr.ăă____/______;ă 

20. Comuna Bodoc prin Consiliul Local al comunei Bodoc, cu sediulăînăcomunaăBodoc,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă65,ăCodăfiscal:ă
4245747,ăreprezentat ădeăDl.ăFodorăIstván,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliului  
Local al comunei Bodoc nr. ____/______; 

21.ăComunaăBr du , prin ConsiliulăLocalăalăcomuneiăBr du ,ăcuăsediulăînăcomunaăBr du ,ăstr.ăŞcolii,ănr.ă171,ăCodăfiscal:ă
4404400ăreprezentat ădeăDl.ăBalázsiăDénes,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliului 
LocalăalăcomuneiăBr du ,ăănr.ă____/______;  

22.ăComunaăVârghiş,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăVârghiş,ăcuăsediulăînăcomunaăVârghiş,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă423,ăCodă
fiscal:ă 4404478,ă reprezentat ă deăDl.ă IlkeiăFrancisc,ă înă calitateă deăprimar,ă legală împuternicită înă acestă scopăprinăHot râreaă
ConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăVârghişănr.ă____/______;ă 

23.ăComunaăB ani,ă prinăConsiliulă Locală ală comuneiăB ani,ă cuă sediulă înă comunaăB ani,ă str.ă Principal ,ă nr.ă 474,ăCodă
fiscal:ă4202177,ă reprezentat ădeăDl.ăSimonăAndrás,ă înăcalitateădeăprimar,ă legală împuternicită înăacestă scopăprinăHot râreaă
ConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăB aniănr.ă.ă____/______; 



24. Comuna Catalina,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăCatalina,ăcuăsediulăînăcomunaăCatalina,ăstradaăG rii,ănr.ă413,ăCodă
fiscal:ă 4201783,ă reprezentat ă deăDl.ăTusaăLevente, înă calitateă deăprimar,ă legală împuternicită înă acestă scopăprinăHot râreaă
Consiliului Local al comunei Catalina, nr. . ____/______;  

25. Comuna Estelnic,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăEstelnic,ăcuăsediulăînăcomunaăEstelnic,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă175,ăCodă
fiscal:ă 18257105,ă reprezentat ă deăDl.ăVargaăAttila,ă înă calitateă deăprimar,ă legală împuternicită înă acestă scopăprinăHot râreaă
Consiliului local al comunei Estelnic nr. ____/______;  

26.ăComunaăGhelin a,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăGhelin a,ăcuăsediulă înăcomunaăGhelin a,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă345,ă
Codăfiscal:ă4201945,ăreprezentat ăprinăDl.ăCsehăIosif,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot rârea  
ConsiliuluiălocalăalăcomuneiăGhelin aănră.ă____/______;ă 

27. Comuna Reci,ăprinăConsiliulăLocalăală comuneiăReci,ă cuă sediulă înăcomunaăReci,ă str.ăPrincipal ,ănr.ă268,ăCodă fiscal:ă
4404311,ă reprezentat ă deă Dl.ă Dálnokiă Lajos,ă înă calitateă deă primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă
Consiliului local al comunei Reci nr.  ____/______; 

28. Comuna Valea Mare prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăValeaăMare,ăcuăsediulăînăcomunaăValeaăMare,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă
262,ăCodăfiscal:ă12126500,ăreprezentat ădeăDl.ăAvramăGheorghe,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprin 
Hot râreaăConsiliuluiălocalăalăcomuneiăValeaăMareănr.ăă____/______;ă 

29.ăComunaăVamaăBuz ului,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăVamaăBuz ului,ăcuăsediulăînăcomunaăVamaăBuz ului,ăstr.ă
Principal ,ă nr.ă 425,ă Codă fiscal:ă 4728300,ă reprezentat ă deă Dl.ă Chirilaşă Tiberiu Nicolae, în calitate de primar, legal 
împuternicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiălocalăalăcomuneiăVamaăBuz uluiiănr.ăă____/______; 

30. Comuna Vâlcele,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăVâlcele,ăcuăsediulăînăsatăAraci,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă464, Cod fiscal: 
4404591,ă reprezentat ă deă Dl.ă Kovácsă László,ă înă calitateă deă primar,ă legală împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă
Consiliului local al comunei Vâlcele  nr. . ____/______; 

31.ăOraşulăBaraolt,ăprinăConsiliulăLocalăalăoraşuluiăBaraolt,ăcuăsediulăînăoraşulăBaraolt,ăStradaăLibert ii,ănr.ă2,ăCod fiscal: 
4404788, reprezentat de Dl. Lázár Kiss Barna András,ăînăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaă
ConsiliuluiălocalăalăoraşuluiăBaraoltănr.ă____/______; 

32. Comuna Ojdula,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăOjdula,ăcuăsediulăînăcomunaăOjdula,ăstr.ăPrincipal ,ănr.ă1008,ă Cod 
fiscal: 4404508,ă reprezentat ă deăDl.ăBr nduşăDendyukăVasileăSilvestru,ă înăcalitateădeăprimar,ă legală împuternicită înăacestă
scopăprinăHot râreaăConsiliuluiălocal al comunei Ojdula nr. ____/______; 

denumităcolectivăasocia iiă şiă individualăasociatul,ăneăexprim măvoin aădeăaăcooperaă şiă deăaăneăasociaă înăconformitateăcuă
prevederileă Legiiă administra ieiă publiceă localeă nr.ă 215/2001,ă republicat ,ă cuă modific rileă și complet rileă ulterioare,ă aleă
Legiiăserviciilorăcomunitareădeăutilit iăpubliceănr.ă51/2006,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare,ăaleăLegiiăserviciuluiă
publică deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă nr.ă 241/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordonan eiă
Guvernuluiănr.ă26/2000ăcuăprivireălaăasocia iiăşiăfunda ii,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă246/2005,ăînă
cadrulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă”AQUACOV” (denumit ăînăcontinuareă„Asocia ia”),ăpersoan ăjuridic ădeă
dreptăprivat,ăcuăstatutădeăutilitateăpublic ,ăînăscopurileăprev zuteălaăart.ă4ădinăprezentulăstatut”,  
 

 
ART.1. Seă modific ă şiă seă completeaz ă Statutulă Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă „AQUACOV” 

dup ăcumăurmeaz :   
 
1.ăSeăcompleteaz ăart.ă4ăcuăunănouăalineată(4)ăcuăurm torulăcuprins:ă 
„(4) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară fac parte din sectorul public potrivit Regulamentului (UE) nr. 

549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi 
regionale din Uniunea Europeană şi au obligaţia să raporteze anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire la 
situaţia economico-financiară a acestora, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.” 

 
2.ăArticolulă13ăvaăaveaăurm torulăcuprins:  



"Art. 13. - Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la 
prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială 
care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului 
operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii 
administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în 
adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale pe 

care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz." 
 

 3.ăLaăarticolulă20,ăalineateleă(3),ă(5)ă(6)ăşiă(7)ăvorăaveaăurm torulăcuprins: 
    "(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-l) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul 
asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea 

generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data 
stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent 
de numărul de asociaţi prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. 
    (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice 
convocare. 

    (6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în 
mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul 
favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3)  

lit. a) din prezentul statut-cadru este necesar votulă favorabilă ală reprezentantuluiă jude ului,ă dac ă acestaă esteă membruă ală
Asocia iei. 
    (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a 
Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, 

împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate." 

 

    4. .La articolul 21, alineatulă(1)ăvaăaveaăurm torulăcuprins: 
    "Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) 
lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei 
decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al 
cărui reprezentant este." 

 

 ART.2.ăCelelalteăprevederiăaleăStatuluiăAsocia ieiăr mânăneschimbate.  
 
 Prezentulăactăadi ionalăs- aăredactatăînă37ăexemplareăoriginaleăşiăaăfostăsemnatăpeătoateăexemplareleăsaleăast zi,ădataă
autentific riiăsale,ădeăAsocia ii:ă 
 
 
Jude ulă Covasna prină Consiliulă Jude eană Covasna,ă reprezentată deă Dl.ă Szásză Jenő,ă înă calitate de 
reprezentantăalăjude ului,ă 
Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentat de Dl. Antal Árpád 
András, în calitate de primar; 
Municipiul Tîrgu Secuiesc prin Consiliul Local al municipiului Tîrgu Secuiesc, reprezentat de Dl. Bokor Tibor, în calitate 
de primar; 
OraşulăCovasna prinăConsiliulăLocalăalăoraşuluiăCovasna,ăreprezentatădeăDl.ăThieszăJános,ăînăcalitateădeăprimar; 
OraşulăÎntorsuraăBuz ului prinăConsiliulăLocalăalăoraşuluiăÎntorsuraăBuz ului,ăreprezentatădeăDl.ăB ncil ăLeca,ăînăcalitateă
de primar; 
ComunaăSitaăBuz ului prinăCosiliulăLocală ală comuneiăSitaăBuz ului,ă reprezentat ă deăDl.ăStoicaăNicolae,ă înă calitateădeă
primar;  
Comuna Aita Mare prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăAitaăMare,ăreprezentat ădeăDl.ăBihari Edömér, în calitate de primar; 
ComunaăArcuşăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăArcuş,ăreprezentat ădeăDl.ăMathéăÁrpád,ăînăcalitateădeăprimar; 
 Comuna Barcani,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăBarcani,ăreprezentat ădeăDl.ăMarinăGheorghe,ăînăcalitateădeăprimar;  
ComunaăBrateş,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăBrates,ăreprezentat ădeăDl.ăKerestélyăCsaba,ăînăcalitateădeăprimar;ă 
ComunaăChichiş, prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăChichiş,ăreprezentat ădeăDl.ăSántaăGyula,ăînăcalitateădeăprimar;ă 
ComunaăH ghig, prin ConsiliulăLocalăalăcomuneiăH ghig,ăreprezentaădeăDl.ăCucuăAlexandru,ăînăcalitateădeăprimar;ă 
Comuna Ilieni, prinăConsiliulăLocalăalăComuneiăIlieni,ăreprezent ădeăDl.ăFodorăImre,ăînăcalitateădeăprimar;ă 
Comuna Mereni, prin Consiliul Local al comunei Mereni, reprezent ădeăDl.ăMolnárăIstván,ăînăcalitateădeăprimar;ă 
Comuna Sânzieni prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăSânzieni,ăreprezent ădeăDl.ăBaloghăTibor,ăînăcalitateădeăprimar;ă 
ComunaăValeaăCrişului, prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăValeaăCrişuluiăreprezent ădeăDl. Kisgyörgy Sándor, în calitate 
de primar; 
ComunaăZ bala prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăZ balaăreprezent ădeăDl.ăÁdámăPéterăAttila,ăînăcalitateădeăprimar,ă 
Comuna Ozun prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăOzun,ăreprezentat ădeăDl.ădr.ăRádulyăIstván,ăînăcalitate de primar; 
ComunaăGhidfal u prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăGhidfal u,ăreprezentat ădeăDl.ăBerdeăJózsef,ăînăcalitateădeăprimar;ăă 
Comuna Bodoc prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăBodoc,ăreprezentat ădeăDl.ăFodorăăIstván,ăînăcalitateădeăprimar;ăă 
ComunaăBr dut prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăBr du ,ăreprezentat ădeăDl.ăBalázsiăDénes,ăînăcalitateădeăprimar, 



 
ComunaăVârghiş prinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăVârghiş,ăreprezentat ădeăDl.ăIlkeiăFrancisc,ăînăcalitateădeăprimar, 
ComunaăB ani, prin Consiliul Local al comuneiăB ani,ăreprezentat ădeăDl.ăSimonăAndras,ăînăcalitateădeăprimar; 
Comuna Catalina,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăCatalinaăreprezentat ădeăDl.ăTusaăLevente,ăînăcalitateădeăprimar, 
Comuna Estelnic, prin Consiliul Local al comunei Estelnic, reprezentat ădeăDl.ăVargaăAttila,ăînăcalitateădeăprimar,ă 
ComunaăGhelin a,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăGhelin a,ăreprezentat ădeăDl.ăCsehăIosif,ăînăcalitateădeăprimar, 
Comuna Reci,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăReci,ăreprezentat ădeăDl.ăDálnokiăLajos,ăînăcalitate de primar,  
Comuna Valea Mare,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăValeaăMare,ă reprezentat ădeăDl.ăAvramăGheorghe,ă înăcalitateădeă
primar,  
ComunaăVamaăBuz ului,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăVamaăBuz ului,ăreprezentat ădeăDl.ăChirilaşăTiberiuăNicolae,ăîn 
calitate de primar, 
Comuna Vâlcele,ăprinăConsiliulăLocalăalăcomuneiăVâlcele,ăreprezentat ădeăDl.ăKovácsăLászló,ăăînăcalitateădeăprimar, 
OraşulăBaraolt, prinăConsiliulăLocalăalăoraşuluiăBaraolt,ăreprezentatădeăDl.ăLázár Kiss Barna András, în calitate de primar, 
Comuna Ojdula, prinăConsiliulăLocalăalăcomueiăOjdula,ăreprezentat ădeăDl.ăBr nduşăDendyukăVasileăSilvestru,ăînăcalitateă
de primar. 
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