ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOT RÂREA NR. 28/2015
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Ozun în
AdunareaăGenereal ăaăAsocia ilorăA.D.I.ă„ECO SEPSI” pentru aprobarea
modific rilorăaduseăActuluiăconstitutivăşiăStatutuluiăAsocia ieiădeă
DezvoltareăIntercomunitar ă„ECO SEPSI” în conformitate cu
dispozi iileăHot râriiăGuvernuluiănr.ă742/2014.
Consiliul local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăextraordinar ădinădataădeă27 martie 2015
AvândăînăvedereăHot râreaăGuvernuluiănr.ă742/2014ăprivindămodificareaăanexeloră2ăşiă
4ă laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 855/2008ă pentruă aprobareaă actului-constitutiv – cadru ale
asocia iiloră deă dezvoltareă intercomunitar ă cuă obiectă deă activitateă serviciileă deă utilit iă
publice;
urmare adresei Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă „ECO SEPSI” Nr. 2 din
22.01.2015;
analizândăexpunereaădeămotiveăaăprimaruluiălaăproiectulădeăhot râreăprivindăacordareaă
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Ozun în Adunareaă General ă aă
Asocia iloră ADIă „ECO SEPSI” pentruă aprobareaă modific riloră aduseă Actuluiă constitutivă şiă
Statutuluiă Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă „ECO SEPSI” în conformitate cu
dispozi iileăHot râriiăGuvernuluiănr.ă742/2014;
având în vedere avizul de legalitate al secretarului comunei Ozun
înăconformitateăcuăart.ă16ăalin.ă2ădinăStatutulăAsocia iei;
Înă temeiulă dispozi iiloră art.ă 45ă alin.ă (1) şiă art.ă 115ă alin.ă (1) dină Legeaă administra ieiă
publiceălocaleănr.ă215/2001ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare, se emite prezenta

HOT

RÂRE

Art. 1.ăSeăacord ămandatăspecialăădomnuluiăăRádulyăIstván,ăcet eanăromân,ăn scutălaă
data de 08.11.1969, în Sfantuă Gheorghe,ă jude ulă Covasna,ă domiciliată înă sat.ă Bicfal u,ă
posesor al C.I. seria KV nr. 344946ă eliberat ă deă SPCLEPă Sf. Gheorghe la data de
14.11.2014,ăcaăreprezentantăalăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăOzunăăs ăvotezeăşiăs ăsemnezeăînă
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO SEPSI”,ămodific rileă
aduse Actului constitutiv şiăStatutuluiăAsocia ieiămaiăsusămen ionate.
Art. 2.ăSeăaprob ăActulăadi ionalănr.ă2ăălaăActulăconstitutivăalăAsocia ieiădeăDezvoltareă
Intercomunitar ă „ECO SEPSI”,ă avândă caă obiectă modificareaă şiă completareaă Statutuluiă
Asocia ieiăînăconformitateăcuăprevederileăHot râriiăGuvernuluiănr.ă742/2014,ăanexaănr.ă1ăălaă
prezentaăhot râre,ădinăcareăfaceăparteăintegrant .
Art. 3.ă Seă aprob ă Actulă adi ională nr.3 laă Statutulă Asocia ieiă deă Dezvoltareă
Intercomunitar ă „ECO SEPSI”,ă avândă caă obiectă modificareaă şiă completareaă Statutului
Asocia ieiăînăconformitateăcuăprevederileăHot râriiăGuvernuluiănr.ă742/2014,ăanexaănr.ă2ăălaă
prezentaăhot râre,ădinăcareăfaceăparteăintegrant .

Art. 4.ă Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă împuterniceşteă peă domnulăă
Ráduly István personal prin participarea la Adunarea Generala a Asocia ieiădeăDezvoltareă
Intercomunitara “ECO SEPSI”.
Art. 5. Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor
comunicaă prezentaă Hot râreă Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă “ECO SEPSI” şiă oă
vor duce la îndeplinire.

Ozun, la 27 martie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Dobri Hunor Attila







Difuzare:
1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1ăex.ăCompartimentulărelațiiăcuăpubliculășiăresurseăumane
1 ex. Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă“ECO SEPSI”
1 ex. Primar

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexaănr.ă1ălaăHot râreaănr.ă28ădină27.03.2015

ACT ADI IONAL NR. 2
la ACTUL CONSTITUTIV
alăAsocia ieiădeădezvoltareăintercomunitar ădeăutilit iăpubliceăpentruăserviciile de salubrizare
aălocalit iloră“ECO SEPSI”
Înă temeiulă prevederiloră art.ă ____ă dină Hot râreaă nr.ă ____ă dină ____________ă ală Adun riiă
Generaleă aleă Asocia ieiă deă dezvoltareă intercomunitar ă deă utilit iă publiceă pentruă serviciileă deă
salubrizareă aă localit ilor "ECO SEPSI", s-aă încheiată prezentulă actă adi ional,ă avândă urm toareleă
clauze:
Asocia iiăauăconvenitălaăîncheiereaăprezentuluiăactăadi ional,ădup ăcumăurmeaz :
Articol unic:
Înă bazaă Încheieriiă dină 29.09.2009.ă pronun at ă înă Dosarulă civilă nr.ă 3229/305/2009., Încheierii din
11.02.2010.ăpronun at ăînăDosarulăcivilănr.ă489/305/2010.,ăÎncheieriiădină04.10.2010.ăpronun at ăînă
Dosarulă civilă nr.ă 5057/305/2010.ă şiă Încheieriiă dină 14.10.2013.ă pronun at ă înă Dosarulă civilă nr.ă
4283/305/2013., art. I. din Actul constitutivăseăcompleteaz ăcuăpct.ă4ă- 38,ădup ăcumăurmeaz :
4. Comuna Dobârl u prinăConsiliulăLocalăDobârl u,ăcuăsediulăînăcomunaăDobârl u,ăsatulăDobârl uă
nr.ă 233,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4404575, cont. RO97TREZ2565040XXX003535, deschis la
Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Maxim Vasile, în calitate de primar;
5. Comuna Arcuş prinăConsiliulăLocalăArcuş,ăcuăsediulăînăcomunaăArcuşăP- aăGábor Áron, nr. 237,
jude ulă Covasna,ă CIFă 16318699, cont. RO44TREZ25624740255XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Máthé Árpád, în calitate de primar;
6. Comuna Vâlcele prină Consiliulă Locală V lcele,ă cuă sediulă înă comunaă Vâlcele,ă satulă Araciă str.ă
Poduluiănr.ă463,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404591, cont. RO62TREZ2565069XXX001357, deschis la
Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Kovács László, în calitate de primar;
7. Comuna ValeaăCrişului prinăConsiliulăLocalăValeaăCrişului,ăcuăsediulăînăcomunaăValeaăCrişului,ă
str.ă Principal ă nr.ă 136,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4202207, cont. RO13TREZ125624510220XXXXX,
deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Kisgyörgy Sándor, în calitate de primar;
8. Comuna Hâghig prin Consiliul Local Hâghig, cu sediul în comuna Hâghig, str. M. Viteazul nr.
258,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404583, cont. RO80TREZ25624740220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Cucu Alexandru, în calitate de primar;
9. Comuna Ghidfal u prinăConsiliulăLocalăGhidfal u,ăcuăsediulăînăcomunaăGhidfal u,ăstr.ăPrincipal ă
nr.ă 108,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201805, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la
Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Berde József în calitate de primar;
10. Comuna Moacşa prină Consiliulă Locală Moacşa,ă cuă sediulă înă comunaă Moacşa,ă nr.ă 354,ă jude ulă
Covasna, CIF 4201740, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Sf.
Gheorghe, reprezentat de Bács Benke László în calitate de primar;
11. Comuna Ozun prin Consiliul Local Ozun, cu sediul în comuna Ozun, str. Gábor Áron nr. 75,
jude ulăCovasna,ăCIFă4201910, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Sf. Gheorghe, reprezentat de Ráduly István în calitate de primar;
12. Comuna Reci prină Consiliulă Locală Reci,ă cuă sediulă înă comunaă Reci,ă str.ă Principal ă nr.ă 268,ă
jude ulăCovasna,ăCIFă4404311, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Sf. Gheorghe, reprezentat de Dálnoki Lajos în calitate de primar;
13. Comuna Dalnic prinăConsiliulăLocalăDalnic,ăcuăsediulăînăcomunaăDalnic,ăstr.ăPrincipal ănr.ă45,ă
jude ulă Covasna,ă CIFă 16355441, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Tg.Secuiesc, reprezentat de Bartók Ede Ottó în calitate de primar;
14. Comuna BoroşneuăMare prină Consiliulă Locală BoroşneuăMare,ăcuăsediulăînă comunaăBoroşneuă
Mare,ănr.ă393,ăjude ulă Covasna,ăCIFă4201970, cont. RO28TREZ25824700220XXXXX, deschis la
Trezoreria Covasna,ăreprezentatădeăSzőcsăLeventeăînăcalitateădeăprimar;
15. Comuna Valea Mare prin Consiliul Local Valea Mare, cu sediul în comuna Valea Mare, str.
Principal ă nr.ă 262,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 12126500, cont. RO44TREZ25624740255XXXXX,
deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Avram Gheorghe în calitate de primar;

16. Comuna Bodoc prinăConsiliulăLocalăBodoc,ăcuăsediulăînăcomunaăBodoc,ăstr.ăPrincipal , nr. 65,
jude ulăCovasna,ăCIFă4404621, cont. RO74TREZ25624510255XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Sf. Gheorghe, reprezentat de Fodor István în calitate de primar;
17. Comuna Mereni prină Consiliulă Locală Mereni,ă cuăsediulăînă comunaă Mereni,ă str.ăPrincipal , nr.
250,ăjude ulăCovasna,ăCIFă16260082, cont. RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Tg. Secuiesc, reprezentat de Molnár István în calitate de primar;
18. Comuna Lemnia prină Consiliulă Locală Lemnia,ă cuă sediulă înă comunaă Lemnia,ă nr.ă 171,ă jude ulă
Covasna, CIF 4201856, cont. RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Tg.
Secuiesc, reprezentat de Lukács Róbert în calitate de primar;
19. Comuna Bre cu prinăConsiliulăLocalăBre cu,ăcuăsediulăînăcomunaăBre cu,ăstr.ăPrincipal , nr. 142,
jude ulăCovasna,ăCIFă4201864, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Tg. Secuiesc, reprezentat de Dimény Zoltán în calitate de primar;
20. Comuna Vârghiş prinăConsiliulăLocalăVârghiş,ăcuăsediulăînăcomunaăVârghiş,ăstr.ăPrincipal ănr.ă
423,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404478, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Ilkei Francisc în calitate de primar;
21. Comuna Aita Mare prin Consiliul Local Aita Mare, cu sediul în comuna Aita Mare, str.
Principal ănr.ă206,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201929, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis
la Trezoreria Baraolt, reprezentat de Bihari Edömér în calitate de primar;
22. Comuna Br du prină Consiliulă Locală Br du ,ă cuă sediulă înă comunaă Br du ,ă str.ă Şcoliiă nr.ă 171,ă
jude ulă Covasna,ă CIFă 4404400, cont. RO69TREZ2595040XXX001816, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Balázsi Dénes în calitate de primar;
23. Comuna B ani prinăConsiliulăLocalăB ani,ăcuăsediulăînăcomunaăB ani,ăstr.ăPrincipal , nr. 474,
jude ulă Covasna,ă CIFă 4202177, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Simon András în calitate de primar;
24. Comuna Micfal u prinăConsiliulăLocalăMicfal u,ăcuăsediulăînăcomunaăMicfal u,ăsatulăMicfal u,
str.ă Principal , nr. 165,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 16410805ă cont.ă RO13TREZ25624510220XXXXX,ă
deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Nyáguly Vilmos în calitate de primar;
25. Comuna Bixad prin Consiliul Local Bixad, cu sediul în comuna Bixad, str. Ciucului nr. 558,
jude ulă Covasna,ă CIFă 163554433, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Bács Márton Csaba în calitate de primar;
26. Comuna Malnaş prină Consiliulă Locală Malnaş,ă cuă sediulă înă comunaă Malnaş,ă satulă Malnaş, str.
Principal , nr.ă171,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201759, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis
la Trezoreria mun. Sfântu Gheorghe, reprezentat de Kasléder József în calitate de primar;
27. Comuna Belin prină Consiliulă Locală Belin,ă cuă sediulă înă comunaă Belin,ă str.ă Principal ă nr.ă 390,ă
jude ulă Covasna,ă CIF4404567, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Sikó Imre în calitate de primar;
28. Comuna Brateş,ă prină Consiliulă Locală Brateş,ă cuă sediulă înă comunaă Brateş,ă satulă Brateş,ă str.ă
Principal ,ănr.ă61,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404656, cont RO24TREZ2585040XXX001815, deschis la
Trezor riaăCovasna,ăreprezentat de Kerestély Csaba, în calitate de primar;
29. Comuna Z bala,ă prină Consiliulă Locală Z bala,ă cuă sediulă înă comunaă Z bala,ă satulă Z bala,ă str.ă
Principal ,ănr.ă829,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201848, cont RO57TREZ25824510220XXXXX, deschis
laăTrezor riaăCovasna,ăreprezentat de Ádám Attila Péter, în calitate de primar;
30. Comuna Zagon, prin Consiliul Local Zagon, cu sediul în comuna Zagon, satul Zagon, str.
Principal ,ănr.ă144,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404486, cont RO57TREZ25824510220XXXXX, deschis
laăTrezor ria Covasna, reprezentat de Kis József, în calitate de primar,
31. Comuna C t lina,ăprinăConsiliulăLocalăC t lina,ăcuăsediulăcomunaăC t lina,ăsatulăC t lina,ăstr.ă
G rii,ă nr.ă 413,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201783,ă contă RO35TREZ25724510220XXXXX,ă deschisă laă
Trezor riaăTg. Secuiesc, reprezentat de Tusa Levente, în calitate de primar;
32. Comuna Turia, prin Consiliul Local Turia, cu sediul în comuna Turia, satul Turia, str.
Principal ,ănr.ă835,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404630, cont RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis
laăTrezor ria Tg. Secuiesc, reprezentat de Daragus Attila, în calitate de primar;
33. Comuna Ghelin a,ăprinăConsiliulăLocalăGhelin a,ăcuăsediulăînăcomunaăGhelin a,ăsatulăGhelin a,ă
str.ă Principal ,ă nr.ă 345,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201945, cont RO35TREZ25724510220XXXXX,
deschisălaăTrezor riaăTg.ăSecuiesc,ăreprezentatădeăCsehăJózsef, în calitate de primar;

34. Comuna Sânzieni, prin Consiliul Local Sânzieni, cu sediul în comuna Sânzieni, satul Sânzieni,
str.ă Principal ,ă nr.ă 337.ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201821, cont RO35TREZ25724510220XXXXX,
deschisălaăTrezor riaăTg.ăSecuiesc,ăreprezentatădeăBaloghăTibor,ăînăcalitateădeăprimar;
35. Comuna Poian, prin Consiliul Local Poian, cu sediul în comuna Poian, satul Poian, str.
Principal ,ănr.ă10,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201953, cont RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis
laăTrezor riaăTg.ăSecuiesc,ăreprezentat de Páll Endre, în calitate de primar;
36. Comuna Ojdula, prin Consiliul Local Ojdula, cu sediul în comuna Ojdula, satul Ojdula, str.
Principal ,ă nr.ă 1008,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4404508, cont RO35TREZ25724510220XXXXX,
deschisălaăTrezor riaăTg.ăSecuiesc,ăreprezentatădeăBrânduşăDendyukăVasileăSilvestru,ăînăcalitateădeă
primar;
37. Comuna Comand u, prină Consiliulă Locală Comand u,ă cuă sediulă înă comunaă Comand u,ă satulă
Comand u,ă str.ă Principal ,ă nr.ă 63,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201937,
cont
RO57TREZ25824510220XXXXX,ă deschisă laă Trezor riaă Covasna, reprezentat de Kocsis Béla, în
calitate de primar;
38.ă Oraşulă Baraolt,ă prină Consiliulă Locală Baraolt,ă cuă sediulă înă oraşulă Baraolt,ă str.ă Libert ii,ă nr.ă 2,ă
jude ulăCovasna,ăCIFă4404788,ăcontăRO43TREZ24A510103203030X,ădeschisălaăTrezor riaăoraşuluiă
Baraolt, reprezentat de Lázár-Kiss Barna András, în calitate de primar;
Celelalteăclauzeăr mânăneschimbateăşiăîşiăproducăefecteleăjuridiceăînăcontinuare.
Prezentul act adi ionalăs-aăîncheiatăast ziă__________,ăînă____ăexemplare.ă
PREŞEDINTE,
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS

ANEXAănr.2ăălaăHot râreaănr.ă28/2015

ACT ADI IONAL NR. 3
LA STATUTUL ASOCIA IEIăDEăDEZVOLTAREăINTERCOMUNITAR ă
„ECO SEPSI”

AvândăînăvedereăprevederileăHot rârii Guvernului nr. 742/2014. privind modificare anexelor 2 şi 4
laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 855/2008. pentru aprobarea actului constitutiv –cadru şi al statutuluicadru ale asocia iiloră deă dezvoltareă intercomunitar ă cuă obiectă deă activitateă serviciileă deă utilit i
publice.
În baza dispozi iilor art. 16 (2) din StatutulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă„ECO SEPSI”,
Asocia iiăauăhot râtămodificareaăşiăcompletareaăprezentuluiăStatut,ădup ăcumăurmeaz :
Asocia ii:
1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu
sediulă înă Municipiulă Sfântuă Gheorghe,ă Stradaă 1ă Decembrieă 1918ă Num rulă 2,ă Codă fiscală
4404605, reprezentat de Dl. Antal Árpád András, în calitate de primar, legal împuternicit în
acestă scopă prină Hot râreaă Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___ din
_________, prin care i s-aăconferitămandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareă
modific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
2. Comuna Chichiş, prin Consiliul Local Chichiş, cuăsediulăînălocalitateaăChichiş,ăjude ulăCovasna,ă
CIF 4201899 cont. RO78TREZ2565040XXX000288, deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe,
reprezentat de Dl. Sánta Gyula, înăcalitateădeăprimar,ălegalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaă
Consiliului Local Chichis nr. ___ din ____________, prin care i s-a conferit mandat special de a
votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă statutuluiă ADIă
„ECO SEPSI”;
3. Comuna Ilieni, prin Consiliul Local ILIENI, cu sediul în localitatea Ilieni str. Kossuth Lajos nr.
97,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4404419,ă cont.ă RO13TREZ25624510220XXXXX,deschis la Trezoreria
mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Dl. Fodor Imre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopăprinăHot râreaăConsiliului Local Ilieni nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit mandat
specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă
statutului ADI „ECO SEPSI”;
4. Comuna Dobârl u prinăConsiliulăLocalăDobârl u,ăcuăsediulăînăcomunaăDobârl u,ăsatulăDobârl uă
nr.ă 233,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4404575, cont. RO97TREZ2565040XXX003535, deschis la
Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Maxim Vasile, în calitate de primar, legal
împuternicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăDobârl uănr.ă____ din __________, prin
care i s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă
actuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
5. Comuna Arcuş prinăConsiliulăLocalăArcuş,ăcuăsediulăînăcomunaăArcuşăP- aăGáborăÁron, nr. 237,
jude ulă Covasna,ă CIFă 16318699, cont. RO44TREZ25624740255XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Máthé Árpád, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Arcuşă nr.ă ____ din __________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
6. Comuna Vâlcele prină Consiliulă Locală V lcele,ă cuă sediulă înă comunaă Vâlcele, satul Araci str.
Poduluiănr.ă463,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404591, cont. RO62TREZ2565069XXX001357, deschis la
Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Kovács László, în calitate de primar, legal
împuternicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocal Vâlcele nr. ____ din ___________, prin
care i s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă
actuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
7. Comuna ValeaăCrişului prinăConsiliulăLocalăValeaăCrişului,ăcuăsediulăînăcomunaăValeaăCrişului,ă
str.ă Principal ă nr.ă 136,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4202207, cont. RO13TREZ125624510220XXXXX,
deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Kisgyörgy Sándor, în calitate de primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hot râreaă Consiliuluiă Locală Valeaă Crişuluiă nr. ___ din

__________, prin care i s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă
necesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
8. Comuna Hâghig prin Consiliul Local Hâghig, cu sediul în comuna Hâghig, str. M. Viteazul nr.
258,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404583, cont. RO80TREZ25624740220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Cucu Alexandru, în calitate de primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hot râreaăConsiliuluiăLocalăH ghig nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
9. Comuna Ghidfal u prin Consiliul Local Ghidfal u,ăcuăsediulăînăcomunaăGhidfal u,ăstr.ăPrincipal ă
nr.ă 108,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201805, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la
Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Berde József în calitate de primar, legal împuternicit
în acest scop prin Hot râreaă Consiliuluiă Locală Ghidfal uă nr. ___ din __________, prin care i s-a
conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă
constitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
10. Comuna Moacşa prin Consiliul Local Moacşa,ă cuă sediulă înă comunaă Moacşa,ă nr.ă 354,ă jude ulă
Covasna, CIF 4201740, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Sf.
Gheorghe, reprezentat de Bács Benke László în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăMoacşaănr.ă___ din __________, prin care i s-a conferit mandat
specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă
statutului ADI „ECO SEPSI”;
11. Comuna Ozun prin Consiliul Local Ozun, cu sediul în comuna Ozun, str. Gábor Áron nr. 75,
jude ulăCovasna,ăCIFă4201910, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Sf. Gheorghe, reprezentat de Ráduly István în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Ozun nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit mandat
specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă
statutului ADI „ECO SEPSI”;
12. Comuna Reci prin Consiliul Local Reci, cu sediul în comuna Reci, str. Principal ă nr.ă 268,ă
jude ulăCovasna,ăCIFă4404311, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Sf. Gheorghe, reprezentat de Dálnoki Lajos în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Reci nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit mandat
specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă
statutului ADI „ECO SEPSI”;
13. Comuna Dalnic prinăConsiliulăLocalăDalnic,ăcuăsediulăînăcomunaăDalnic,ăstr.ăPrincipal ănr.ă45,
jude ulă Covasna,ă CIFă 16355441, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Tg.Secuiesc, reprezentat de Bartók Ede Ottó în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Dalnici nr. ___ din _________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
14. Comuna BoroşneuăMare prină Consiliulă Locală BoroşneuăMare,ăcuăsediulăînă comunaăBoroşneuă
Mare, nr. 393,ăjude ulă Covasna,ăCIFă4201970, cont. RO28TREZ25824700220XXXXX, deschis la
Trezoreria Covasna, reprezentat de SzőcsăLevente în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Boroşneuă Mareă nr.ă ___ din _________, prin care i s-a
conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă
constitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
15. Comuna Valea Mare prin Consiliul Local Valea Mare, cu sediul în comuna Valea Mare, str.
Principal ă nr.ă 262,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 12126500, cont. RO44TREZ25624740255XXXXX,
deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Avram Gheorghe în calitate de primar,
legalăîmputernicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăValea Mare nr. ___ din _________,
prin care i s-aăconferitămandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiă
actuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
16. Comuna Bodoc prinăConsiliulăLocalăBodoc,ăcuăsediulăînăcomunaăBodoc,ăstr.ăPrincipal , nr. 65,
jude ulăCovasna,ăCIFă4404621, cont. RO74TREZ25624510255XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Sf. Gheorghe, reprezentat de Fodor István în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăBodoc nr. ___ din _________, prin care i s-a conferit mandat special

deăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă
„ECO SEPSI”;
17. Comuna Mereni prină Consiliulă Locală Mereni,ă cuăsediulăînă comunaă Mereni,ă str.ăPrincipal , nr.
250,ăjude ulăCovasna, CIF 16260082, cont. RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Tg. Secuiesc, reprezentat de Molnár István în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Mereni nr. ___ din _________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
18. Comuna Lemnia prină Consiliulă Locală Lemnia,ă cuă sediulă înă comunaă Lemnia,ă nr.ă 171,ă jude ulă
Covasna, CIF 4201856, cont. RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Tg.
Secuiesc, reprezentat de Lukács Róbert în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăLemniaănr.ă___ din _________, prin care i s-a conferit mandat special
de aăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă
„ECO SEPSI”;
19. Comuna Bre cu prinăConsiliulăLocalăBre cu,ăcuăsediulăînăcomunaăBre cu,ăstr.ăPrincipal , nr. 142,
jude ulăCovasna,ăCIFă4201864, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Tg. Secuiesc, reprezentat de Dimény Zoltán în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Bre cuă nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit mandat
special de a vota şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă
statutului ADI „ECO SEPSI”;
20. Comuna Vârghiş prinăConsiliulăLocalăVârghiş,ăcuăsediulăînăcomunaăVârghiş,ăstr.ăPrincipal ănr.ă
423,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404478, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Ilkei Francisc în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot râreaă Consiliuluiă Locală Vârghişă nr.ă ___ din ___________, prin care i s-a conferit mandat
specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă
statutului ADI „ECO SEPSI”;
21. Comuna Aita Mare prin Consiliul Local Aita Mare, cu sediul în comuna Aita Mare, str.
Principal ănr.ă206,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201929, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis
la Trezoreria Baraolt, reprezentat de Bihari Edömér în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăAitaăMareănr.ă ___ din __________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
22. Comuna Br du prină Consiliulă Locală Br du ,ă cuă sediulă înă comunaă Br du ,ă str.ă Şcoliiă nr.ă 171,ă
jude ulă Covasna,ă CIFă 4404400, cont. RO69TREZ2595040XXX001816, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Balázsi Dénes în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăBr du ănr.ă___ din _________, prin care i s-a conferit mandat special
deăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă
„ECO SEPSI”;
23. Comuna B ani prinăConsiliulăLocalăB ani,ăcuăsediulăînăcomunaăB ani,ăstr.ăPrincipal , nr. 474,
jude ulă Covasna,ă CIFă 4202177, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Simon András în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăB aniănr.ă___ din _________, prin care i s-a conferit mandat special
deăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă
„ECO SEPSI”;
24. Comuna Micfal u prinăConsiliulăLocalăMicfal u,ăcuăsediulăînăcomunaăMicfal u,ăsatulăMicfal u,
str.ă Principal , nr. 165,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 16410805ă cont.ă RO13TREZ25624510220XXXXX,ă
deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Nyáguly Vilmos în calitate de primar, legal
împuternicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăMicfal u nr. ___ din __________, prin
care i s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă
actuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
25. Comuna Bixad prin Consiliul Local Bixad, cu sediul în comuna Bixad, str. Ciucului nr. 558,
jude ulă Covasna,ă CIFă 163554433, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria
mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Bács Márton Csaba în calitate de primar, legal împuternicit în
acestă scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Bixad nr. ___ din ________, prin care i s-a conferit

mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
26. Comuna Malnaş prină Consiliulă Locală Malnaş,ă cuă sediulă înă comunaă Malnaş,ă satulă Malnaş, str.
Principal , nr.ă171,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201759, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis
la Trezoreria mun. Sfântu Gheorghe, reprezentat de Kasléder József în calitate de primar, legal
împuternicităînăacestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăMalnaşănr.ă___ din ________, prin care i
s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă
constitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
27. Comuna Belin prină Consiliulă Locală Belin,ă cuă sediulă înă comunaă Belin,ă str.ă Principal ă nr.ă 390,ă
jude ulă Covasna,ă CIF4404567, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Baraolt, reprezentat de Sikó Imre în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hot râreaăConsiliuluiăLocalăBelinănr.ă___ din ________, prin care i s-a conferit mandat special de
aăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiăale statutului ADI
„ECO SEPSI”;
28. Comuna Brateş,ă prină Consiliulă Locală Brateş,ă cuă sediulă înă comunaă Brateş,ă satulă Brateş,ă str.ă
Principal ,ănr.ă61,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404656, cont RO24TREZ2585040XXX001815, deschis la
Trezor riaăCovasna,ăreprezentatădeăKerestély Csaba, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Brateş nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
29. Comuna Z bala,ă prină Consiliulă Locală Z bala,ă cuă sediulă înă comunaă Z bala,ă satulă Z bala,ă str.ă
Principal ,ănr.ă829,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201848, cont RO57TREZ25824510220XXXXX, deschis
laăTrezor riaăCovasna,ăreprezentatădeăÁdám Attila Péter, în calitate de primar, legal împuternicit în
acestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăZ balaănr.ă___ din _________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
30. Comuna Zagon, prin Consiliul Local Zagon, cu sediul în comuna Zagon, satul Zagon, str.
Principal ,ănr.ă144,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404486, cont RO57TREZ25824510220XXXXX, deschis
laă Trezor ria Covasna, reprezentat de Kis József, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăZagonănr.ă___ din _________, prin care i s-a conferit mandat
specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă actuluiă constitutivă şiă aleă
statutului ADI „ECO SEPSI”;
31. Comuna C t lina,ăprinăConsiliulăLocalăC t lina,ăcuăsediulăcomunaăC t lina,ăsatulăC t lina,ăstr.ă
G rii,ă nr.ă 413,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201783,ă contă RO35TREZ25724510220XXXXX,ă deschisă laă
Trezor riaă Tg.ă Secuiesc,ă reprezentată deă Tusa Levente, în calitate de primar, legal împuternicit în
acestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăC t linaănr. ___ din _________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
32. Comuna Turia, prin Consiliul Local Turia, cu sediul în comuna Turia, satul Turia, str.
Principal ,ănr.ă835,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4404630, cont RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis
laăTrezor riaăTg.ăSecuiesc,ăreprezentatădeăDaragus Attila, în calitate de primar, legal împuternicit în
acestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăTuria nr. ___ din ___________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
33. Comuna Ghelin a,ăprinăConsiliulăLocalăGhelin a,ăcuăsediulăînăcomunaăGhelin a,ăsatulăGhelin a,ă
str.ă Principal ,ă nr.ă 345,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201945, cont RO35TREZ25724510220XXXXX,
deschisă laă Trezor riaă Tg.ă Secuiesc,ă reprezentată de Cseh József, în calitate de primar, legal
împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Ghelin a nr. ___ din _________, prin
care i s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă
actuluiăconstitutivăşi ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
34. Comuna Sânzieni, prin Consiliul Local Sânzieni, cu sediul în comuna Sânzieni, satul Sânzieni,
str.ă Principal ,ă nr.ă 337.ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201821, cont RO35TREZ25724510220XXXXX,
deschisă laă Trezor riaă Tg.ă Secuiesc,ă reprezentat de Balogh Tibor, în calitate de primar, legal
împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Sânzieni nr. ___ din _________, prin

care i s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă necesareă modific riiă
actului constitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
35. Comuna Poian, prin Consiliul Local Poian, cu sediul în comuna Poian, satul Poian, str.
Principal ,ănr.ă10,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201953, cont RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis
laă Trezor riaă Tg.ă Secuiesc,ă reprezentat de Páll Endre, în calitate de primar, legal împuternicit în
acestăscopăprinăHot râreaăConsiliuluiăLocalăPoian nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
36. Comuna Ojdula, prin Consiliul Local Ojdula, cu sediul în comuna Ojdula, satul Ojdula, str.
Principal ,ă nr.ă 1008,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4404508, cont RO35TREZ25724510220XXXXX,
deschisălaăTrezor riaăTg.ăSecuiesc,ăreprezentat de BrânduşăDendyukăVasileăSilvestru, în calitate de
primar, legală împuternicită înă acestă scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Ojdula nr. ___ din
__________, prin care i s-aă conferită mandată specială deă aă votaă şiă deă aă semnaă documenteleă
necesare modific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
37. Comuna Comand u, prină Consiliulă Locală Comand u,ă cuă sediulă înă comunaă Comand u,ă satulă
Comand u,ă str.ă Principal ,ă nr.ă 63,ă jude ulă Covasna,ă CIFă 4201937,
cont
RO57TREZ25824510220XXXXX, deschis la Trezor riaă Covasna, reprezentat de Kocsis Béla, în
calitate de primar, legală împuternicită înă acestă scopăprină Hot râreaăConsiliuluiăLocală Comand uănr.ă
___ din _________, prin care i s-aăconferitămandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleă
necesare modific riiăactuluiăconstitutivăşiăaleăstatutuluiăADIă„ECO SEPSI”;
38.ă Oraşulă Baraolt,ă prină Consiliulă Locală Baraolt,ă cuă sediulă înă oraşulă Baraolt,ă str.ă Libert ii,ă nr.ă 2,ă
jude ulăCovasna,ăCIFă4404788,ăcontăRO43TREZ24A510103203030X,ădeschisălaăTrezor riaăoraşului
Baraolt, reprezentat de Lázár-Kiss Barna András, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scopă prină Hot râreaă Consiliuluiă Locală Baraoltă nr.ă ___ din _________, prin care i s-a conferit
mandatăspecialădeăaăvotaăşiădeăaăsemnaădocumenteleănecesareămodific riiăactuluiăconstitutivăşiă
ale statutului ADI „ECO SEPSI”;
denumităcolectivăasociaşiiăşiăindividualăasociatul,ăneăexprim măvoin aădeăaăcooperaăşiădeăaăneăasociaă
înă conformitateă cuă prevederileă Legiiă administra ieiă publiceă localeă nr.ă 215/2001ă republicat ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă aleă Legiiă serviciiloră comunitareă deă utilit iă publiceă nr.ă
56/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăaleăLegiiăserviciuluiădeăsalubrizareăaălocalit iloră
nr.ă101/2006ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăaleăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă
26/2000ă cuă privireă laă asocia iiă şiă funda iiă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legeaă nr.ă
246/2005,ă înă cadrulă Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă „ECO SEPSI”,ă persoan ă juridic ă deă
dreptăprivat,ăcuăstatutădeăutilitateăpublic ,ăînăscopurileăprev zuteăînăart.ă4ădinăprezentulăstatut.
ART.ăI.ăStatutulăseămodific ăşiăseăcompleteaz ădup ăcumăurmeaz :
Art.ă4ăseăcompleteaz ăcuăunănouăalineată(4),ăcuăurm torulăcuprins:
„(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.”

Art.ă13ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm 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.”
Art.ă19ăalin.ă(4)ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins:
„Art. 19 (4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei
sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.”
Art. 20 alin. (3), (4), (5) şiă(6)ăseămodific ăşiăvorăaveaăurm 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 j)-l) şi art. 16 alin.(3) lit. a), c), d) şi f) se iau
în prezenţa a 2/3 (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 membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu
majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.
(4) 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 oricare convocare.
(5) 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, este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta esre
membru al Asociaţiei.
(6) 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
reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a
autorităţii deliberative a unităţii administrative teritoriale asociate.”
Art.ă21ăseăintroduceăart.ă21^1ăcuăurm 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. II. Celelalte prevederi ale Statutului Asocia ieiăr mânăneschimbate.
Prezentulăactăadi ionalăs-a redactat în ___ exemplareăoriginaleăşiăaăfostăsemnatăpeătoateă
exemplareleăsaleăast zi,ădataăautentific riiăsale,ădeăAsocia ii:ă
1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe,
reprezentat de primarul Antal Árpád András;
2. Comuna Chichiş, prinăConsiliulăLocalăChichiş, reprezentat de primarul Sánta Gyula;
3. Comuna Ilieni, prin Consiliul Local Ilieni, reprezentat de primarul Fodor Imre;
4. Comuna Dobârl u prinăConsiliulăLocalăDobârl u,ăreprezentatădeăprimarul Maxim Vasile;
5. Comuna Arcuş prinăConsiliulăLocalăArcuş,ăreprezentatădeăprimarul Máthé Árpád;
6. Comuna Vâlcele prinăConsiliulăLocalăV lcele,ăreprezentatădeăprimarul Kovács László;
7. Comuna ValeaăCrişului prinăConsiliulăLocalăValeaăCrişului,ăreprezentatădeăprimarul Kisgyörgy
Sándor;
8. Comuna Hâghig prin Consiliul Local Hâghig, reprezentat de primarul Cucu Alexandru;
9. Comuna Ghidfal u prinăConsiliulăLocalăGhidfal u,ăreprezentatădeăprimarul Berde József;
10. Comuna Moacşa prinăConsiliulăLocalăMoacşa,ăreprezentatădeăprimarul Bács Benke László;
11. Comuna Ozun prin Consiliul Local Ozun, reprezentat de primarul Ráduly István;
12. Comuna Reci prin Consiliul Local Reci, reprezentat de primarul Dálnoki Lajos;
13. Comuna Dalnic prin Consiliul Local Dalnic, reprezentat de primarul Bartók Ede Ottó;

14. Comuna Boroşneuă Mare prin Consiliul Local Boroşneuă Mare,ă reprezentată deă primarul Szőcsă
Levente;
15. Comuna Valea Mare prin Consiliul Local Valea Mare, reprezentat de primarul Avram
Gheorghe;
16. Comuna Bodoc prin Consiliul Local Bodoc, reprezentat de primarul Fodor István;
17. Comuna Mereni prin Consiliul Local Mereni, reprezentat de primarul Molnár István;
18. Comuna Lemnia prin Consiliul Local Lemnia, reprezentat de primarul Lukács Róbert;
19. Comuna Bre cu prinăConsiliulăLocalăBre cu,ăreprezentatăde primarul Dimény Zoltán;
20. Comuna Vârghiş prinăConsiliulăLocalăVârghiş,ăreprezentatăde primarul Ilkei Francisc;
21. Comuna Aita Mare prin Consiliul Local Aita Mare, reprezentat de primarul Bihari Edömér;
22. Comuna Br du prinăConsiliulăLocalăBr du ,ăreprezentatădeăprimarul Balázsi Dénes;
23. Comuna B ani prinăConsiliulăLocalăB ani,ăreprezentatădeăprimarul Simon András;
24. Comuna Micfal u prinăConsiliulăLocalăMicfal u,ăcuăreprezentatădeăprimarul Nyáguly Vilmos;
25. Comuna Bixad prin Consiliul Local Bixad, reprezentat de primarul Bács Márton Csaba;
26. Comuna Malnaş prinăConsiliulăLocalăMalnaş,ăreprezentatădeăprimarul Kasléder József;
27. Comuna Belin prin Consiliul Local Belin, reprezentat de primarul Sikó Imre;
28. Comuna Brateş, prin ConsiliulăLocalăBrateş, reprezentat de primarul Kerestély Csaba;
29. Comuna Z bala,ăprinăConsiliulăLocalăZ bala,ăreprezentatădeăprimarul Ádám Attila Péter;
30. Comuna Zagon, prin Consiliul Local Zagon, reprezentat de primarul Kis József;
31. Comuna C t lina,ăprinăConsiliulăLocalăC t lina,ăreprezentatădeăprimarul Tusa Levente;
32. Comuna Turia, prin Consiliul Local Turia, reprezentat de primarul Daragus Attila;
33. Comuna Ghelin a,ăprinăConsiliulăLocalăGhelin a,ăreprezentatăde primarul Cseh József;
34. Comuna Sânzieni, prin Consiliul Local Sânzieni, reprezentat de primarul Balogh Tibor;
35. Comuna Poian, prin Consiliul Local Poian, reprezentat de primarul Páll Endre;
36. Comuna Ojdula, prin Consiliul Local Ojdula, reprezentat de primarulăBrânduşăDendyukăVasileă
Silvestru;
37. Comuna Comand u, prinăConsiliulăLocalăComand u, reprezentat de primarul Kocsis Béla;
38.ăOraşulăBaraolt, prin Consiliul Local Baraolt, reprezentat de primarul Lázár-Kiss Barna András

