
 ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA Nr. 7/2018
pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás

Consiliul local al comunei Ozun, județul Covasna
întrunit în şedinţa ordinară din data 10 ianuarie 2018;
analizând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  comunei  Ozun privind  aprobarea

modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic
Közösségek Közti Társulás;

având în vedere:
-  art.  33 din O.  G.  nr.  26/2000 cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
-  art.  2  alin.  (2)  din  Hotărârea  Consiliului  Local  Ozun  nr.  66/2014  privind  privind

aprobarea  aderării  comunei  Ozun  la  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Agrosic
Közösségek Közti Társulás

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás
nr. 260/14.11.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Ozun sub nr. 11496/16.11.2017;

fiind  îndeplinite  procedurile  prevăzute  de  Legea  nr.  52/2003  privind  transparența
decizională în administrația publică, republicată,

în  baza art.  91 alin. (1) lit.  f)  și  în temeiul art.  97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se  aprobă  modificarea  Actului  constitutiv  al  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform proiectului Actului adițional nr.
2 la Actul constitutiv al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti
Társulás, prevăzut în anexa nr. 1.

Art.  2.  Se  aprobă modificarea  Statutului  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
Agrosic  Közösségek Közti  Társulás,  conform proiectului  Actului  adițional  nr.  2  la  Statutul
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Agrosic  Közösségek  Közti  Társulás,  prevăzut în
anexa nr. 2.

Art.  3.  Se  mandatează  domnul  dr.Ráduly  István  reprezentantul  comunei  Ozun  în
Consiliul  de Administraţie al  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek
Közti Társulás, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama UAT Ozun
Actul  adiţional  nr.  2  la  Actul  Constitutiv  şi  Actul  adiţional  nr.  2  la  Statutul  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, în forma prevăzută în anexele
nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei

Ozun.
              Ozun, la 10 ianuarie 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Barta János

Difuzare:

 1 ex. primar

 1 ex. afişare

 1 ex. reprezentantul asociaţiei

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe

Contrasemnează  :
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília



Anexa nr. 1 la 
Hotărârea nr. ____/2018

PROIECT

ACT ADIȚIONAL nr. 2

la Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic
Közösségek Közti Társulás

Consiliul  de  Administrație  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Agrosic
Közösségek Közti Társulás cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2,
județul Covasna,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás nr. ____/2018;

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. ___/___.

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările  ulterioare,  și  în  temeiul  art.  15  alin.  (1)  lit.  h)  din  Statutul  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;

formulează următorul

ACT ADIȚIONAL

Actul  constitutiv  al  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Agrosic  Közösségek
Közti Társulás, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.  3.  Asociația  se  constituie  pe  durată  nedeterminată,  începând  de  la  data

pronunțării acesteia.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 4. Sediul Asociației este în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str.

Oltului nr. 17.”

3. La articolul 5, alineatul (1) și punctul I al alineatului (2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

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

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS are drept scop pregătirea şi promovarea proiectelor în



cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală și 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 agricultură, sănătate și
educare, precum și a furnizării în comun a unor servicii de interes public.

(2) Asociația are următoarele obiective principale:
I) Creșterea competivității zonei rurale și a sectorului agricol, prin
a) realizarea de studii de fezabilitate, elaborarea de strategii de dezvoltare locale și

regionale, plan de dezvoltare locale și dezvoltare, etc.;
b) identificarea, realizarea și implementarea unor proiecte de dezvoltare rurală;
c) sprijinirea  înființării,  funcționării  și  promovării   formelor  asociative  (asociații,

coperative, grupuri de producători) din domeniul agriculturii, a produselor tradiționale etc.;
d) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură și silvicultură în

zonele rurale;
e) înființarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri

de  acces,  irigații,  tehnologii  de  reducere  a  poluării  şi  producție  de  energie  din  surse
regenerabile,  facilități  de  depozitare,  comercializare  şi  procesare,  inclusiv  în  contextul
lanțurilor scurte, etc.);

f) realizarea  de  investiții  în  procesare  şi  comercializare,  inclusiv  în  eficientă
energetică, marketing, depozitare, condiționare, adaptare la standarde, etc;

g) acordarea de consiliere şi formare producătorilor, grupurilor și cooperativelor de
producători;

h) creșterea  viabilității  exploatațiilor  și  a  competitivității  tuturor  tipurilor  de
agricultură  și  promovarea  tehnologiilor  agricole  inovative  și  a  gestionării  durabile  a
pădurilor;

i) acțiuni  de  împădurire  a  terenurilor  agricole  și  neagricole,  precum și  realizarea
perdelelor forestiere pe aceste terenuri;

j) organizarea de acțiuni de promovare a lanțului alimentar din zona rurală, inclusiv
procesarea și comercializarea produselor agricole/tradiționale;

k) promovarea zonelor rurale, a producătorilor,  a produselor tradiționale;
l) acțiuni de bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
m) sprijinirea/realizarea  investițiilor  în  îmbunătățirea  infrastructurii  locale,

educaționale, medicale, culturale și sociale;
n) înființarea  și  amenajarea  spatiilor  de  recreere  pentru  populația  rurală  (parcuri,

spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport etc.);
o) amenajări de piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc;
p) organizarea de târguri și expoziții;
q) participarea la târguri și expoziții;
r) realizarea de investiții noi în infrastructura socială și dotarea aferentă pentru centre

de îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale;
s) achiziționarea  de  utilaje  si  echipamente  pentru  serviciile  publice  –  pentru

deszăpezire, întreținere spatii verzi etc.;
t) închirierea utilajelor și echipamentelor aflate în inventarul asociației;
u) administrarea unor obiective/mobile/imobile în comun;
v) alte investiții realizate pentru dezvoltarea zonei rurale.”

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin din:
a) taxa de înscriere de 1.000 lei;
b)  cotizația  anuală  a  membrilor  Asociației  se  stabilește  și  se  poate  modifica  prin

hotărârea Consiliului de Administrație, pe baza proiectului de buget, și este valabilă după
aprobarea  acestuia  în  ședințele  consiliilor  locale  ale  unităților  administrativ-teritoriale



membre;
c) sponsorizări, legate şi donaţii de bunuri materiale primite de la persoane juridice

române sau străine;
d) resurse obţinute de la bugetul de stat;
e) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
f) venituri realizate din activităţi economice directe;
g) alte venituri admise de lege.”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.  12.  (1)  Controlul  financiar  al  Asociației  este  asigurat  de  un  cenzor,  ales  de

Consiliul de Administrație pentru un mandat de 3 ani.”

6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 14. Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, de administrare și

de control ale Asociației este următoare:

a. Consiliul director:
Președintele: Bodó Lajos, consilier județean, CNP 1570216140311, născut

la  data  de  16.02.1957,  în  municipiul  Sfântu  Gheorghe,
domiciliat în orașul Covasna, str. Bartók Béla nr. 16, județul
Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 225435, eliberată de
SPCLEP Covasna, la data de 18.02.2010;

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 Sf. Gheorghe, la data de 23.05.2014.

Secretarul: 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. 176717, eliberată de
SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 27.03.2007.

b. Cenzorul:  Simon  Erzsébet,  având  CNP  2750407141051,  născută  la  data  de
07.04.1975,  în  municipiul  Sfântu  Gheorghe,  județul  Covasna,  domiciliată  în
municipiul Sfântu Gheorghe, str. Umbrei nr. 3 bl. 7A et. 1 ap. 5, județul Covasna,
identificată cu C.I. seria KV nr. 373047, eliberată de SPCLEP Sf.Gheorghe la data
de 11.04.2016.

”

Sfântu Gheorghe, _______________ 2018.

Semnăturile membrilor Asociației:



Anexa nr. 2 la 
Hotărârea nr. ____/2018

PROIECT

ACT ADIȚIONAL nr. 2

la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti
Társulás

Consiliul  de  Administrație  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Agrosic
Közösségek Közti Társulás cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2,
județul Covasna,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás nr. ___/2018;

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. ___/___.

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările  ulterioare,  și  în  temeiul  art.  15  alin.  (1)  lit.  h)  din  Statutul  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;

formulează următorul

ACT ADIȚIONAL

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás,
se modifică după cum urmează: 

7. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.  3.  Asociația  se  constituie  pe  durată  nedeterminată,  începând  de  la  data

pronunțării acesteia.”

8. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 4. Sediul Asociației este în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str.

Oltului nr. 17.”

9. La articolul 5, alineatul (1) și punctul I al alineatului (2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

”Art. 5.
(2) ASOCIAŢIA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  AGROSIC



KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS are drept scop pregătirea şi promovarea proiectelor în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală și 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 agricultură, sănătate și
educare, precum și a furnizării în comun a unor servicii de interes public.

(2) Asociația are următoarele obiective principale:
I) Creșterea competivității zonei rurale și a sectorului agricol, prin
w) realizarea de studii de fezabilitate, elaborarea de strategii de dezvoltare locale și

regionale, plan de dezvoltare locale și dezvoltare, etc.;
x) identificarea, realizarea și implementarea unor proiecte de dezvoltare rurală;
y) sprijinirea  înființării,  funcționării  și  promovării   formelor  asociative  (asociații,

coperative, grupuri de producători) din domeniul agriculturii, a produselor tradiționale etc.;
z) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură și silvicultură în

zonele rurale;
aa) înființarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri

de  acces,  irigații,  tehnologii  de  reducere  a  poluării  şi  producție  de  energie  din  surse
regenerabile,  facilități  de  depozitare,  comercializare  şi  procesare,  inclusiv  în  contextul
lanțurilor scurte, etc.);

bb) realizarea  de  investiții  în  procesare  şi  comercializare,  inclusiv  în  eficientă
energetică, marketing, depozitare, condiționare, adaptare la standarde, etc;

cc) acordarea de consiliere şi formare producătorilor, grupurilor și cooperativelor de
producători;

dd) creșterea  viabilității  exploatațiilor  și  a  competitivității  tuturor  tipurilor  de
agricultură  și  promovarea  tehnologiilor  agricole  inovative  și  a  gestionării  durabile  a
pădurilor;

ee) acțiuni  de  împădurire  a  terenurilor  agricole  și  neagricole,  precum și  realizarea
perdelelor forestiere pe aceste terenuri;

ff) organizarea de acțiuni de promovare a lanțului alimentar din zona rurală, inclusiv
procesarea și comercializarea produselor agricole/tradiționale;

gg) promovarea zonelor rurale, a producătorilor,  a produselor tradiționale;
hh) acțiuni de bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
ii) sprijinirea/realizarea  investițiilor  în  îmbunătățirea  infrastructurii  locale,

educaționale, medicale, culturale și sociale;
jj) înființarea  și  amenajarea  spatiilor  de  recreere  pentru  populația  rurală  (parcuri,

spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport etc.);
kk) amenajări de piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc;
ll) organizarea de târguri și expoziții;
mm) participarea la târguri și expoziții;
nn) realizarea de investiții noi în infrastructura socială și dotarea aferentă pentru centre

de îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale;
oo) achiziționarea  de  utilaje  si  echipamente  pentru  serviciile  publice  –  pentru

deszăpezire, întreținere spatii verzi etc.;
pp) închirierea utilajelor și echipamentelor aflate în inventarul asociației;
qq) administrarea unor obiective/mobile/imobile în comun;
rr) alte investiții realizate pentru dezvoltarea zonei rurale.”

10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 9. Pierderea calității de membru al Asociației intervine în următoarele situații
a) la cerere, prin retragere, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie, cu condiţia

să comunice decizia sa organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel puţin 30 de zile înainte
de  retragere.  Retragerea  nu  absolvă  pe  membru  de  îndeplinirea  obligaţiilor  neexecutate



anterior retragerii.
b) prin excludere, în următoarele situații:
1. neparticiparea la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație;
2. se dovedeşte că are interese contrare Asociaţiei pe care nu le-a declarat. Excluderea

asociaţilor  se  face  la  propunerea  Consiliului  Director,  prin  hotărârea  Consiliului  de
Administraţie cu votul a 2/3 din membrii acesteia. Excluderea unui asociat duce la încetare
obligaţiilor asumate în perioada cât acesta a funcţionat în Asociaţie.”

11. La  articolul  15  alineatul  (1),  litera  m)  se  modifică  și  va  avea  următorul
cuprins:

”m) stabilește și aprobă taxa de înscriere, precum și cotizația anuală;”

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

„Art. 17. Consiliul director este format din:

Președintele: Bodó Lajos, consilier județean, CNP 1570216140311, născut
la  data  de  16.02.1957,  în  municipiul  Sfântu  Gheorghe,
domiciliat în orașul Covasna, str. Bartók Béla nr. 16, județul
Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 225435, eliberată de
SPCLEP Covasna, la data de 18.02.2010;

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 Sf. Gheorghe, la data de 23.05.2014.

Secretarul: 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. 176717, eliberată de
SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 27.03.2007.

”
13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Durata mandatului cenzorului este de 3 ani, în conformitate cu actul constitutiv.”

14. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.  22.  Cenzor  al  Asociației  este  doamna  Simon  Erzsébet,  având  CNP

2750407141051,  născută  la  data  de  07.04.1975,  în  municipiul  Sfântu Gheorghe,  județul
Covasna, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Umbrei nr. 3 bl. 7A et. 1 ap. 5,
județul  Covasna,  identificată  cu  C.I.  seria  KV  nr.  373047,  eliberată  de  SPCLEP  Sf.
Gheorghe la data de 11.04.2016.”

15. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 32. Veniturile Asociaţiei
(1) Anul bugetar al Asociaţiei este anul calendaristic.
(2)  Înainte  de  începutul  următorului  an  bugetar  şi  pentru  fiecare  an  bugetar  ce

urmează,  Consiliul  Director  avizează  şi  prezintă  membrilor  Asociaţiei  spre  aprobare,  în
şedinţa  Consiliului  de Administraţie,  un proiect  de  buget  de venituri  şi  cheltuieli  anual,
dimensionat  pentru  a  permite  funcţionarea  în  condiţii  de  echilibru  bugetar  a  acesteia,
corespunzător scopului si obiectivelor încredinţate. 

(3) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se adoptă prin votul majorităţii membrilor
Consiliului de Administraţie, în termen de 15 zile de la adoptarea bugetelor asociaţilor.



(4) Veniturile Asociaţiei se asigură prin contribuţiile de la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre sub forma cotizaţiilor sau din alte surse atrase pe baza de
proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii. 

(5) Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin de asemenea şi din:
a) taxa de înscriere de 1.000 lei;
b)  cotizația  anuală  a  membrilor  Asociației  se  stabilește  și  se  poate  modifica  prin

hotărârea Consiliului de Administrație, pe baza proiectului de buget, și este valabilă după
aprobarea  acestuia  în  ședințele  consiliilor  locale  ale  unităților  administrativ-teritoriale
membre;

c) sponsorizări, legate şi donaţii de bunuri materiale primite de la persoane juridice
române sau străine;

d) resurse obţinute de la bugetul de stat;
e) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
f) venituri realizate din activităţi economice directe;
g) alte venituri admise de lege.”

Sfântu Gheorghe, _______________ 2018.

Semnăturile membrilor Asociației:
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