
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

,,ZONA METROPOLITANA. SEPSI" 

PROIECTUL STATUTULUI 

CAPITOLULI 
DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Membrii fondatori ai asociatiei sunt: 

1. MUNICIPIUL SFAN°TU GHEORGHE, prin Consiliul Local al Municipiului Sfantu 
Gheorghe,cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judetul 
Covasna, CIF 4404605, reprezentat de ANT AL ARP AD-ANDRAS, in calitate de primar, legal 
imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe 
nr. _____ din ______ _ 

2. COMUNA RECI, prin Consiliul Local al Comunei Reci, cu sediul in localitatea Reci, str. 
Principala, nr. 268, judetul Covasna, CIF 4404311 , reprezentata de DOMBORA LEHEL
LAJOS, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
al Comunei Reci nr. _____ din ______ _ 

3. COMUNA OZUN, prin Consiliul Local al Comunei Ozun, cu sediul in localitatea Ozun, 
str. Gabor Aron, nr. 75,judetul Covasna, CIF 4201910, reprezentata de BORDAS ENIK6, in 
calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei 
Ozun nr. _____ din ______ _ 

4. COMUNA CIDCHI~, prin Consiliul Local al Comunei Chichi~, cu sediul in localitatea 
Chichi~, str. Mare 103, judetul Covasna, CIF 4201899, reprezentata de TARA~ SILVIU, in 
calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei 
Chichi~ nr. _____ din ______ _ 

5. COMUNA ILIENI, prin Consiliul Local al Comunei Ilieni,cu sediul in localitatea Ilieni, 
str. Principala, nr. 97, judetul Covasna, CIF 4404419, reprezentata de FODOR IMRE, in 
calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei 
Ilieni nr. _____ din ______ _ 

6. COMUNA ARCU~, prin Consiliul Local al Comunei Arcu~, cu sediul in localitatea Arcu~, 
Piata Gabor Aron, nr. 237, judeµil Covasna, CIF 16318699, reprezentata de MATHE ARPAD, 
in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al 
Comunei Arcu~ nr. _____ din ______ _ 

7. COMUNA V ALEA CRI~ULUI, prin Consiliul Local al Comunei Valea Cri~ului, cu sediul 
in Comuna Valea Cri~ului, nr. 136, judetul Covasna, CIF 4202207, reprezentata de 
KISGYORGY SANDOR, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local al Comunei Valea Cri~ului nr. _____ din ______ _ 

8. COMUNA GIDDFALAU, prin Consiliul Local al Comunei Ghidfalau, cu sediul in 
localitatea Ghidfalau, nr. 108, judetul Covasna, CIF 4201805, reprezentata de JANCS6 
ERNO, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
al Comunei Ghidfalau nr. _____ din ______ _ 
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9. COMUNA MICFALAU, prin Consiliul Local al Comunei Micfalau, cu sediul in Comuna 
Micfalau, str. Principala, nr. 314, judeµ.il Covasna, CIF 16410805, reprezentata de DEMETER 
FERENC, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului 
Local al Comunei Micfalau nr. _____ din ______ _ 

10. COMUNA BODOC, prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, cu sediul in comuna Bodoc, 
str. Princiaplii, nr. 65, judeµ.il Covasna, CIF 4404621, reprezentata de FODOR ISTVAN, 1n 
calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei 
Bodoc nr. _____ din ______ _ 

11. COMUNA MALNA~, prin Consiliul Local· al Comunei Malna~, cu sediul in comuna 
Malna~, str. Principalii, nr. 171, judeµ.il Covasna, CIF 4201759, reprezentata de SZOTYORI 
ANGELA GIZELLA, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local al Comunei Malna~ nr. _____ din ______ _ 

12. COMUNA BIXAD, prin Consiliul Local al Comunei Bixad, cu sediul in comuna Bixad, 
str. Principala, nr. 558, Judeµ.il Covasna, CIF 16355433, reprezentata de BACS MARTON 
CSABA, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
al Comunei Bixad nr. _____ din ______ _ 

13. COMUNA MOAC~A, prin Consiliul Local al Comunei Moaqa, cu sediul in comuna 
Moac~a, nr. 354, Judeµ.il Covasna, CIF 4201740, reprezentata de DESZKE JANOS,in calitate 
de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moac~a 
nr. _____ din ______ _ 

au hotarat de comun acord urmatoarele: 

Art. 2. Vointa de asociere 
Membrii fondatori denumiti colectiv ,,Asociatii" ~i individual ,,Asociatul", ca urmare a 

acordului intervenit in data de ________ la Sfantu Gheorghe, pentru infiinta,rea 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ZONA METROPOLITAN.A. SEPSI", 

(1) Ne exprimam acordul de vointa clar, precis ~i neechivoc de a coopera ~idea ne asocia, 
in conformitate cu prevederile art. 89 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire 
la asociatii ~i fundatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare privind constituirea Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ,,ZONA METROPOLITAN.A. SEPSI", persoana juridica de 
drept privat, cu statut de utilitate publica. 

(2) In conformitate cu urmatoarele acte normative: 
a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
b) O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
c) Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
d) Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, 

cu modificarile completarile ulterioare; 

Art. 3. Denumirea asociatiei 
(1) Denumirea completa a asociatiei este ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA. ,,ZONA METROPOLITAN.A SEPSI", conform dovezii privind 
disponibilitatea denumirii nr. _____ din data de-----~ eliberata de Ministerul 
Justitiei. 
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(2) Toate actele redactate ~i emise de asociatie vor purta aceasta denumire ~i specificatia 
sediului social, sigla, precum ~i semnaturile olografe ale reprezentantilor legali ai asociatiei, 
conditii fara de care nu va putea fi angajata raspunderea juridica, administrativa, civila sau 
penala a asociatiei. 

Art. 4. Insemnele asociatiei 
Asociatia va avea ~tampila ~i insemne proprii. 

Art. 5. Sediul asociatiei 
(l) Sediul asociatiei este in municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie, nr. 2,judetul 

Covasna. 
(2) Sediul asociatiei poate fi schimbat in conditiile legii, prin hotararea Consiliului 

director. 
(3) Asociatia, prin hotararea Adunarii generale va putea infiinta sau desfiinta filiale ~i 

sucursale cu respectarea legislatiei in vigoare la data infiinta,rii acestora. 

Art. 6. Durata ~i forma juridica a asociatiei 
(1) Asociatia este constituita pe perioada nedeterminata, incepand cu data inscrierii 

sale in Registrul Asociatiilor ~i Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sfantu Gheorghe. 
(2) Asociatia este subiect de drept privat, cu personalitate juridica ~i de utilitate publica, 

prin efectul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare ~i al O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

(3) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,ZONA :METROPOLITANA SEPSI", 
este organizata ~i functioneaza in conformitate cu legile romane ~i cu prezentul statut. 

CAPITOLUL II 
SCOPUL ~I OBIECTIVELE ASOCIA'flEI 

Art. 7. Scopul asociatiei 
Scopul asociatiei este de a facilita cooperarea intre unitatile administrativ-teritoriale 

membre pentru exercitarea in comun a competentelor ce le revin prin lege ~i de a crea un 
instrument de dezvoltare durabila a intregii zone prin atingerea unor obiective specifice. 

Art. 8. Obiectivele asociatiei 
Obiectivele prin care asociatia i~i propune sa W aduca la indeplinire scopul sunt: 
a) sprijinirea ~i asigurarea dezvoltarii economico-sociale a intregii zone metropolitane 

propuse ~i a tuturor unitatilor administrativ-teritoriale care compun asociatia; 
b) identificarea cailor ~i mijloacelor de imbunatatire a infrastructurii administratiei 

pub lice locale ~i dezvoltarea infrastructurii zonei intr-un mod unitar in beneficiul comunitatilor 
~i pentru asigurarea unei mai bune functionalitati; 

c) initierea, promovarea ~i derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrata a 
zonei ~i de atenuare a discrepantelor de dezvoltare intre localitati; 

d) elaborarea ~i implementarea de strategii ~i programe de dezvoltare integrata a zonei 
metropolitane nou create, precum ~i a unui plan de mobilitate urbana durabila a zonei 
metropolitane; 

e) valorificarea potentialului economic local ~i identificarea unor surse de finantare 
inteme ~i exteme; 

f) sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici ~i mijlocii; 
g) stimularea ~i atragerea capitalului strain; 
h) promovarea imaginii ~i potentialelor de dezvoltare ale zonei nou create; 
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i) atragerea unui numar cat mai mare de investitii private in vederea dezvoltarii durabile 
a zonei metropolitane a unitatilor administrativ-teritoriale care o compun; 

j) orice alte activitati care conduc la dezvoltarea economica, sociala ~i culturala ~i care 
au ca scop final cre~terea calitatii vietii; 

k) promovarea ~i dezvoltarea patrimoniului cultural; 
l) realizarea de parteneriate cu alte entitatijuridice publice ~i private in scopul atingerii 

obiectivelor asociatiei. 

~rt. 9. Activitatile asociatiei 
In vederea indeplinirii obiectivelor, asociatia are urmatoarele principale directii de 

activitate: 
a) promovarea unei strategii coerente de dezvoltare durabila; 
b) aplicarea unor politici pub lice care sa permita dezvoltarea zonei metropolitane; 
c) atragerea, facilitarea ~i sprij inirea investitiilor directe; 
d) elaborarea unor proiecte cu impact major pentru sustenabilitatea zonei. 

CAPITOLUL III 
PATRIMONIUL SI SURSELE DE VENIT ALE ASOCIA TIEI 

' ' 

Art. 10. Patrimoniul initial al asociatiei 
(1) Patrimoniul initial al asociatiei este reprezentat de aportul in numerar al membrilor 

fondatori, in valoare de 100 lei/membru. 
(2) Asociatii vor putea aduce in patrimoniul asociatiei ~i aporturi in natura. 

Art. 11. (1) Sursele de venit ale asociatiei sunt urmatoarele: 
a) taxa de inscriere in cuantum de 100 lei/membru platita de catre membrii asociati, in 

termen de 30 de zile de la data aprobarii de catre Adunarea generala a cererii de aderare la 
asociatie; 

b) cotizatia anuala a membrilor se stabile~te ~i se poate modifica prin hotararea Adunarii 
Generale, la propunerea Consiliului director, pe baza proiectului de buget; 

c) dobanzi bancare; 
d) dividende, donatii, legate, sponsorizari, subventii sau subscriptii publice din tara ~i 

din strainatate; 
e) sprijin material ~i financiar acordat de alte asociatii sau fundatii, nationale sau 

intemationale; 
f) finantari din programe angajate a fi implementate de asociatie; 
g) contributii de la bugetele locale sau bugetul national, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanµ pentru terti, acordate in 

conditiile legii; 
i) incasari rezultate in urma unor publicatii sau manifestari cu taxa, organizate de 

Asociatie; 
j) resurse obtinute de la bugetul de stat; 
k) alte surse legale. 

(2) Cotizatia anuala se achita in termen de maxim 45 de zile de la data aprobarii 
bugetelor de catre fiecare U.A.T. 

(3) Asociatia poate sa infiinteze societati comerciale in scopul realizarii mijloacelor 
financiare necesare indeplinirii obiectivelor Asociatiei. Dividendele obtinute de Asociatie din 
activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in acelea~i societati comerciale, 
se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei. 
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CAPITOLUL IV 
MODUL DE DOBANDIRE ~I DE PIERDERE A CALITA.'fll DE 

ASOCIAT, 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR , , , 

Art. 14. Asociatii 
(1) Asociatia are ca membri unitati administrativ-teritoriale care au participat la 

infiintarea asociatiei ~i au semnat statutul asociatiei ~i care prin activitatea desf'~urata pot 
contribui la indeplinirea scopului ~i obiectivelor asociatiei. 

(2) Aderarea la asociatie se face la cererea scrisa a imputemicitului unitatii 
administrativ-teritoriale, in temeiul hotanlrii consiliului local, prin care se aproba aderarea 
unitatii administrativ-teritoriale respective la asociatie. Dobandirea calitatii de asociat se 
face dupa aprobarea cererii de aderare la asociatie de catre Adunarea generala a asociatiei 
cu majoritate simpla din totalul membrilor asociatiei ~i dupa plata taxei de inscriere, 
prevazuta in prezentul statut. Aderarea unui membru la asociatie se considera efectuata in 
momentul inscrierii acestuia in Registrul membrilor Asociatiei. 

(3) In urma adoptarii hotararii Adunarii generale a asociatilor de a accepta un nou 
membru, se va incheia un act aditional la prezentul statut prin care noul membru va fi 
mentionat in preambulul statutului. 

(4) Se considera ca orice nou membru al asociatiei accepta in totalitate prevederile 
statutului asociatiei la data aderarii sale. 

(5) Reprezentarea membrilor asociatiei se asigura de catre imputemicitul unitatii 
administrativ-teritoriale. 

(6) Incetarea, in conditiile legii, a mandatului de ales local atrage, de drept, incetarea 
calitatii de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale asociate ~i de membru in organele 
de conducere ale asociatiei. 

(7) Membrii asociatiei fac parte din una din urmatoarele categorii: membri fondatori 
~i membri. Membrii fondatori sunt acei membri care au initiat constituirea asociatiei, 
respectiv unitatile administrativ-teritoriale care au adoptat prezentul statut. Membrii sunt 
acei membrii asociati, respectiv unitatile administrativ-teritoriale care adera la asociatie ~i 
care platesc taxa de inscriere. 

Art. 15. Asociatii au urmatoarele drepturi: 
a) Sa aleaga ~i sa fie ale~i in organele asociatiei, prin reprezentantii lor legal desemnati; 
b) Sa participe de drept la orice manifestari sau programe organizate de asociatie; 
c) Sa reprezinte asociatia, in limitele mandatului incredintat, la manifestari angajate cu 

terti; 
d) Sa participe la luarea hotararilor fo cadrul asociatiei conform prevederilor prezentului 

statut; 
e) Sa aiba acces la toate informatiile de interes colectiv referitoare la actiunile asociatiei 

~i hotararile adoptate de catre Adunarea generala sau Consiliul director ~i sa le foloseasca 
pentru promovarea acelor interese proprii care nu contravin statutului, intereselor celorlalti 
membri ~i intereselor asociatiei; 

f) Sa beneficieze de drept de toate actele cu caracter individual emise de asociatie; 
g) Sa conteste deciziile adoptate, inclusiv cea de excludere din asociatie; 
h) Sa se retraga din asociatie, cu obligatia de a notifica in prealabil acest lucru, cu eel putin 

30 de zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectiva. 
i) Sa conteste, in conditiile prezentului statut ~i ale legislatiei in vigoare, hotararile 

adoptate de organele asociatiei, precum ~i hotararea de excludere din asociatie. 

Art. 16. Asociatii au urmatoarele obligatii statutare: 
a) sa participe activ ~i constructiv la lucrarile Adunarii generale, cu respectarea spiritului 

normelor statutare; 
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b) sa respecte prevederile regulamentelor asociatiei, ale normelor de procedura, precum ~i 
ale altor angajamente convenite; 

c) sa se abtina de la disputa ~i confruntarea politica in cadrul activitatilor promovate de 
asociatie; 

d) sa promoveze eficienta ~i buna credinta in toate actiunile de realizare a obiectivelor 
asociatiei; 

e) sa-~i indeplineasca la nivel de lucru bine :facut sarcinile asumate sau incredintate de 
Consiliul director ~i Adunarea generala; 

f) sa-~i insu~easca ~i sa adopte o conduita etica ferma, de integritate morala, conform 
normelor sociale democratice ~i standardelor de convietuire in comunitatile multi-etnice, multi
confesionale ~i multi-partinice; 

g) sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza interesele morale ~i patrimoniale 
ale asociatei; 

h) sa nu angajeze prin adresare verbala sau manifestari publice, agresarea demnitatii ~i 
integritatii membrilor asociatiei sau din alte organizatii; 

i) sa achite la termenele stabilite contributiile materiale ~i cotizatiile datorate; Asociatii care 
nu-~i achita cotizatia pana la data stabilita, decad din dreptul de a participa la adoptarea 
hotararilor, pana la onorarea acestei obligatii; 

j) sa anunte in termen de 15 zile la secretariatul asociatiei, orice modificare care a survenit 
in legatura cu persoana sa (schimbare de sediu, nume, reprezentant legal, etc.). 

Art. 17. Retragerea din asociatie 
(1) Calitatea de asociat inceteaza in cazul retragerii sau excluderii din asociatie, 

conform prevederilor prezentului articol. 
(2) Daca oricare dintre asociati dore~te sa se retraga din asociatie, va notifica 

pre~edintelui asociatiei ~i celorlalti asociati intentia sa, in temeiul hotararii consiliului local 
adoptata in acest sens. Pre~edintele asociatiei va convoca Adunarea generala a asociatiei in 
eel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificari. Adunarea generala a asociatiei 
va analiza consecintele retragerii ~i modificarile ce se impun statutului asociatiei. 

(3) Asociatii care se retrag sau sunt exclu~i nu vor putea pretinde restituirea aportului 
~i nu au niciun drept asupra patrimoniului initial, asupra cotizatiilor sau donatiilor facute 
anterior asociatiei. Ei raman obligati sa achite cotizatiile pe tot timpul cat au fost asociati. 

Art. 18. Excluderea din asociatie 
(1) Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului director, numai prin 

hotararea Adunarii generale a asociatiei, in urmatoarele situatii: 
a) neplata taxelor ~i a cotizatiilor datorate asociatiei pe o perioada de 2 ani calendaristici 

consecutiv; 
b) nu participa la doua ~edinte consecutive ale Adunarii generale sau nu-~i exprima 

votul; 
c) nerespectarea de catre membrul in cauza a clauzelor prezentului statut, a 

regulamentelor de organizare ~i functionare ale asociatiei ~i a hotararilor adoptate de 
Adunarea generala ~i Consiliul director; 

d) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii asociatiei, a scopului ~i obiectivelor 
acesteia; 

e) savar~irea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale fata de asociatie, sau fata de 
oricare dintre membrii acesteia; 

f) alte situatii de incalcare a prezentului statut, constatate de Adunarea generala; 
(2) Pre~edintele asociatiei va convoca Adunarea generala a asociatiei in eel mult 30 

de zile de la data la care s-a luat la cuno~tinta respectiva situatie. Adunarea generala va hotari 
excluderea din asociatie, va analiza consecintele excluderii ~i va hotari modificarea 
corespunzatoare a prezentului statut al asociatiei. 
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CAPITOLUL V 
ORGANELEDECONDUCERE,ADMINISTRARE~ICONTROL 

Art. 19. Organele asociatiei de dezvoltare intercomunitara sunt: 
a) Adunarea generala a asociatiei; 
b) Consiliul director; 
c) Comisia de cenzori. 

Sectiunea 1. Adunarea generala a asociatiei 
Art. 20. (1) Adunarea generala a asociatiei este organul de conducere al asociatiei de 

dezvoltare intercomunitara, format din reprezentantii tuturor unitatilor administrativ
teritoriale membre, desemnati prin hotararea autoritatilor deliberative ale acestora. 

(2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-~i asigura reprezentarea 
permanenta in cadrul Adunarii generate a asociatiei. 

(3) Pierderea calitatii de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale membre, atrage 
dupa sine pierderea calitatii de reprezentant in Adunarea generala ~i numirea prin hotarare a 
consiliului local a unui nou reprezentant. 

Art. 21. Adunarea generala se intrune~te in ~edinte ordinare o data pe an ~i in ~edinte 
extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea Pre~edintelui asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara, la cererea Consiliului director sau la initiativa a eel putin unei treimi din 
numarul membrilor asociatiei. 

Art. 22. ( 1) Convocarea membrilor se face prin scrisoare recomandata cu eel putin 5 
zile inainte de data stabilita pentru ~edinta. Convocatorul trebuie sa contina locul, data ~i ora 
~edintei, precum ~i ordinea de zi. 

(2) Odata cu comunicarea datei, a locului ~i a ordinii de zi, se pune la dispozitia 
participantilor materialele supuse dezbaterii. 

(3) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme noi 
formulate in scris ~i depuse cu eel putin 3 zile de la data la care are loc ~edinta,. 

Art. 23. (1) ~edintele Adunarii generate sunt conduse de catre Pre~edinte. 
(2) Pre~edintele asociatiei va fi prezent la toate ~edintele. in cazurile in care nu poate 

participa din motive obiective, acesta va fi inlocuit de catre Vicepre~edinte. 
Art. 24. ( 1) Pentru validitatea hotararilor Adunarii generale a asociatiei, este necesara 

participarea majoritatii din totalul membrilor asociatiei. Daca acest cvorum nu este intrunit 
la data primei convocari, Adunarea generala a asociatiei va fi convocata din nou, la o data 
ulterioara, dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocari. in acest din urma caz, 
membrii pot hotar'i in problemele inscrise pe ordinea de zi, indiferent de numarul membrilor 
prezenti la ~edinµi. 

(2) Votul in Adunarea generala este valabil ~i prin corespondenµi, cu conditia ca 
membrilor asociatiei la data convocarii lor sa li se comunice proiectele de hotarari ce 
urmeaza a fi dezbatute de Adunarea generala. 

(3) Hotararile Adunarii generale a asociatiei sunt luate prin vot deschis, cu votul a 
majoritatii membrilor asociatiei prezenti. in cazul egalitatii de voturi, votul Pre~edintelui 
asociatiei este decisiv. 

( 4) Asociatii care, intr-o anumita problema supusa dezbaterii Adunarii generale, sunt 
interesati personal sau prin soti, ascendenti sau descendenti, rude in linie colaterala sau afini 
pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare ~i nici la vot, in caz 
contrar raspunzand pentru daunele cauzate asociatiei, daca rara votul lor nu s-ar fi putut 
obtine majoritatea ceruta. 
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(5) In cazul unor proiecte de hotarari care privesc in mod direct obiective de investitii 
amplasate pe teritoriul administrativ al unei unitati administrativ-teritoriale este necesara 
obtinerea acordului prealabil al reprezentantului autoritatii locale respective. 

Art. 25. Hotararile Adunarii generale referitoare la excluderea unui membru se iau cu 
majoritarea simpla. 

Art. 26. (1) Hotararile Adunarii generale referitoare la dizolvarea asociatiei sau la 
modificarea statutului, se iau cu o majoritate de doua treimi din numarul total al membrilor, pe 
baza unei propuneri a doua treimi din membrii fondatori ai asociatiei. 

(2) Un exemplar al fiecarei hotarari, semnata de Pre~edinte ~i reprezentantii membrilor 
asociatiei prezenti, se va arhiva intr-un dosar al Hotararilor Adunarii generale, illtr-o ordine 
crescatoare a numarului lor de inregistrare ~i cu consemnarea datei adoptarii hotararii. 
Responsabilitatea tinerii acestei evidente ii revine Consiliului director. 

Art. 27. Atributiile Adunarii generale sunt: 
a) stabilirea strategiei ~i a obiectivelor generale ale asociatiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli, a bilantului contabil ~i a raportului 

Consiliului director ~i al Comisiei de cenzori; 
c) aprobarea taxei de inscriere, precum ~i a cotizatiei anuale datorata de catre membrii 

asociatiei la propunerea Consiliului director; 
d) infiintarea aparatului tehnic al asociatiei, aprobarea organigramei, a statului de 

functii ~i a numarului de personal, a regulamentului de organizare ~i functionare ~i a 
Regulamentului de ordine interioara, in conditiile legii ~i prezentului statut; 

e) numirea directorului executiv al aparatului tehnic; 
f) stabilirea cuantumului salariilor, indemnizatiilor ~i premiilor pentru personalul 

aparatului tehnic al asociatiei, angajat cu contract individual de munca; 
g) alegerea ~i revocarea membrilor Consiliului director ~i aprobarea Regulilor generale 

de organizare si functionare ale Consiliului director; 
h) alegerea ~i revocarea membrilor Comisiei de cenzori ~i aprobarea Regulilor generale 

de organizare si functionare ale Comisiei de cenzori; 
i) alegerea ~i revocarea Pre~edintelui ~i Vicepre~edintelui Asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara; 
j) infiintarea de filiale ~i sucursale, ill conditiile legii; 
k) modificarea statutului; 
1) cooperarea ~i asocierea cu unitati administrativ-teritoriale din strainatate ~i aderarea 

la asociatii nationale ~i intemationale, in conditiile legii; 
m) dizolvarea ~i lichidarea asociatiei, precum ~i stabilirea destinatiei bunurilor ramase 

dupa lichidare; 
n) excluderea membrilor; 
o) orice alte atributii permise de lege sau de statut la propunerea membrilor, a 

Consiliului director sau a Comisiei de cenzori. 
Art. 28. (1) Hotararile luate de Adunarea generala, in limitele legii ~i ale statutului sunt 

obligatorii chiar ~i pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat 
impotriva. Numele persoanelor care au votat impotriva se mentioneaza expres in procesul
verbal al ~edintei. 

(2) Hotararile Adunarii generale, contrare legii sau dispozitiilor cuprinse ill statut, pot 
fi contestate ill justitie de catre oricare dintre asociati care nu au luat partea la Adunarea 
generala sau care au votat impotriva ~i au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de 
~edinta, in termen de 15 zile de la data luarii la cuno~tinta publica, ill conditiile legii. 

Secfiunea a 2-a. Pre~edintele asociafiei de dezvoltare intercomunitara 
Art. 29. (1) Asociatia este condusa de un Pre~edinte, ales cu votul majoritatii 

membrilor Adunarii generale, pentru un mandat de 2 ani. 
(2) Pre~edintele asociatiei este ajutat de un Vicepre~edinte, ales cu votul majoritatii 

membrilor Adunarii generale. 
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(3) Vicepre~edintele asociatiei folocuie~te Pre~edintele asociatiei in cazul lipsei 
acestuia. 

Art. 30. Pre~edintele asociatiei indepline~te urmatoarele atributii principale: 
a) exercita intreaga sa autoritate ~i competenta pentru a determina infaptuirea 

scopului asociatiei, respectarea prevederilor statutului ~i a legislatiei; 
b) conduce lucrarile Adunarii generate ~i ale Consiliului director; 
c) convoaca ~edintele Adunarii generate ~i ale Consiliului director; 
d) propune ordinea de zi ~i asigura conditiile necesare bunei desfa~urari a lucrarilor 

acesteia; 
e) reprezinta asociatia, pe baza mandatului incredintat de Adunarea generala, in 

relatiile cu persoanele fizice ~i juridice, romane sau straine, in justitie, precum ~i in orice 
alte imprejurari; 

f) exercita controlul ~i indrumarea Consiliului director; 
g) stabile~te, prin consultari cu ceila}ti membri ai Consiliului director, competentele 

~i atributiile Vicepre~edintelui ~i Secretarului; 
h) semneaza actele ~i documentele adoptate de Adunarea generala ~i Consiliul 

director, precum ~i pe cele emise personal; 
i) deleaga sarcini catre membrii asociatiei, in conformitate cu programul de activitati 

aprobat; 
j) intocme~te impreuna cu Consiliul director rapoarte anuale de activitate pe care le 

prezinta spre aprobare Adunarii generale; 
k) indepline~te orice alte atributii stabilite de Adunarea generala sau decise de 

Consiliul director. 

Secfiunea a 3-a. Consiliul director 
Art. 31. (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociatiei de 

dezvoltare intercomunitara ~i asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale 
~i conduce asociatia in intervalul dintre ~edintele Adunarii generale. 

(2) Consiliul director este format din pre~edintele asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara, vicepre~edintele asociatiei de dezvoltare intercomunitara ~i inca 3 membri 
ale~i din randul membrilor Adunarii generale a asociatiei. Membri sunt ale~i prin votul 
majoritatii membrilor Adunarii generate, pentru un mandat de 2 ani, incepand de la data 
inregistrarii asociatiei. 

(3) Membrii Consiliului director sunt ale~i dintre reprezentantii legali ai membrilor 
asociatiei, precum ~i din aparatele de specialitate ale consiliilor locale ai unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, in limita a eel mult o patrime din componenta sa. 

(4) Dupa expirarea perioadei pentru care au fost ale~i, membrii Consiliului director 
au posibilitatea de a ramane in functie pentru un nou mandat. 

(5) Mandatul membrilor Consiliului director inceteaza inainte de expirarea duratei 
pentru care au fost ale~i pentru urmatoarele motive: 

a) demisie; 
b) revocare; 
c) pierderea calitatii de membru al asociatiei de catre unitatea administrativ

teritoriala care 1-a desernnat; 
d) pierderea calitatii de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale care 1-a 

desemnat: 
e) expirarea sau incetarea mandatului de primar, viceprimar sau consilier local 

detinut in autoritatea administratiei publice locale a unitatilor administrativ-teritoriale 
membre; 

f) imposibilitatea de a-~i exercita atributiile; 
g) deces. 
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(6) La s:far~itul mandatului toti membrii Consiliului director ~i Comisiei de cenzori 
ai asociatiei sunt obligati sa predea actele ~i documentele asociatiei cu care au lucrat sau la 
care au avut acces, in baza unui proces-verbal intocmit in acest sens. 

(7) Consiliul director W poate elabora un Regulament de organizare ~i functionare, 
aprobat de Adunarea generala. 

Art. 32. ( 1) Consiliul director se intrune~te in ~edinte de lucru lunare sau ori de cate 
ori este nevoie, la convocarea Pre~edintelui sau a eel putin o treime dintre membrii sai. 

(2) Convocarea membrilor se face prin scrisoare recomandata in maxim 3 zile inainte 
de data stabilita pentru ~edinta. Convocatorul trebuie sa contina locul, data ~i ora ~edintei, 
precum ~i ordinea de zi. 

Art. 33. (1) Consiliul director lucreaza valabil in prezenta majoritatii dintre membrii 
sai ~i adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Hotararile Consiliului director 
se semneaza de membrii Consiliului director prezenti. 

(2) Hotararile luate de Consiliul director, in limitele legii ~i ale prezentului statut sunt 
obligatorii chiar ~i pentru membrii care nu au luat parte la ~edinta Consiliului director sau 
au votat impotriva. 

Art. 34. Atributiile Consiliului director: 
a) prezinta Adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de 

venituri ~i cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei; 
b) propune Adunarii generate spre aprobare bugetul de venituri ~i cheltuieli ~i bilantul 

contabil; 
c) aproba fi~ele posturilor ~i deruleaza procedurile de angajare a personalului 

aparatului tehnic, aprobat de Adunarea generala sau convenit prin prevederile contractelor 
de finantare; 

d) propune Adunarii generate spre aprobare Regulamentul de organizare ~i 
functionare al Consiliului director ~i al aparatului tehnic; 

e) asigura rapoartele periodice prevazute de legislatie sau de obligatiile contractuale; 
f) stabile~te ~i aproba calendarul actiunilor asociatiei; ia masurile curente necesare 

pentru derularea activitatilor planificate; raspunde de calitatea, legalitatea ~i incadrarea in 
costuri ale acestor activitati; 

g) angajeaza programe de parteneriat cu organisme nationale si intemationale; 
h) hotara~te cu privire la incheierea de contracte cu terte persoane; 
i) gestioneaza patrimoniul, conturile bancare ~i activitatile financiare curente ale 

asociatiei; 
j) hotara~te cu privire la accesarea de catre asociatie a unor proiecte de finantare ~i 

asigura implementarea programelor conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor 
~i legislatiei nationale; 

k) accepta donatiile, legatele :facute asociatiei; 
1) prezinta anual Adunarii generale un raport cu privire la activitatea Consiliului 

director, precum ~i cu privire la situatia financiara a asociatiei; 
m) elaboreaza proiecte de hotarari in vederea supunerii acestora spre aprobare 

Adunarii generate a asociatiei; 
n) dispune Directorului executiv actiuni privind ducerea la indeplinire a obiectivului 

de activitate ~i verifica indeplinirea acestora; 
o) hotara~te in orice problema curenta care nu este specificata prin statut ca fiind de 

competenta Adunarii generale. 

Secfiunea a 4-a. Comisia de cenzori 
Art. 35. (1) Controlul financiar al asociatiei se exercita de catre o Comisie de cenzori, 

ale~i de Adunarea generala pentru un mandat de 2 ani. 
(2) In realizarea competentelor sale, Comisia de cenzori: 
a) verifica sursele de venituri ale asociatiei. conform prevederilor bugetare, 

programelor de asistenta ~i documentelor primare ale asociatiei; 
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b) verifica periodic legalitatea modului in care sunt cheltuite ~i gestionate resursele 
materiale si financiare ale asociatiei, conform documentelor de evidenta ~i urmarire; 

c) verifica incadrarea cheltuielilor asociatiei in limitele bugetului aprobat de Adunarea 
generala sau de programele de finantare angajate de asociatie; 

d) verifica legalitatea ~i conformitatea intocmirii documentelor bancare ~i a extraselor 
de cont; 

e) verifica legalitatea, conformitatea ~i incadrarea in termene a rapoartelor financiare 
cerute de lege ~i de prevederile contractelor de finantare ale asociatiei; 

f) verifica legalitatea ~i conformitatea documentelor de plata a salariilor ~i 
indemnizatiilor aprobate cu prevederile bugetare; 

g) prezinta semestrial Consiliului director rapoarte scrise asupra activitatii sale; 
h) prezinta Consiliului director propuneri pentru o mai eficienta gestionare a resurselor 

materiale ~i bane~ti ale asociatiei; 
i) intocme~te Rapoarte anuale de control a gestiunii asociatiei ~i le prezinta Adunarii 

generate; 
j) poate participa la ~edintele Consiliului director, in care se dezbat probleme din 

domeniul sau de competenta, fara drept de vot; 
k) indepline~te orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de Adunarea generala 

a asociatiei. 
(3) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri ~i eel putin unul 

dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. Membrii 
Consiliului director nu pot fi cenzori. 

(4) Regulile generate de organizare si functionare ale Comisiei de cenzori se aproba de 
Adunarea generala. 

Sectiunea a 5-a. Aparatul tehnic 
Art. 36. Activitatea asociatiei se va desfa~ura prin aparatul tehnic, infiintat de Adunarea 

generala, condus de un director executiv. 
Art. 37. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului 

executiv, in domenii conforme cu scopul ~i obiectivele asociatiei. 
(2) Atributiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare 

functionare, pe baza propunerii Consiliului director, aprobate de Adunarea generala. 
(3) Adunarea generala nume~te un Director executiv al aparatului tehnic. Acesta va 

indeplini orice atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala, Consiliul director 
sau prin fi~a postului. Aceasta persoana are calitatea de imputemicit cu functii executive al 
aparatului tehnic al asociatiei. 

( 4) Directorul executiv nu face parte din componenta organelor de conducere ~i 
administrare ale asociatiei, dar are vot consultativ in Adunarea generala a asociatiei ~i in 
Consiliul director. 

Art. 38. Directorul executiv are in principiu, urmatoarele atributii: 
a) angajeaza asociatia in raporturile cu terte persoane prin incheierea de acte juridice in 

numele ~i pe seama asociatiei, in limitele aprobate de Adunarea generala sau de Consiliul 
director; 

b) rezolva actele curente ale asociatiei, inclusiv cele financiar-contabile; 
c) raspunde pentru indeplinirea sarcinilor dispuse de Adunarea generala ~i Consiliul 

director. 
Sectiunea a 6-a. Registrele legale 

Art. 39. Asociatia, prin Secretarul Consiliului director, va tine ~i va actualiza 
urmatoarele registre legale: 

a) Hotararile Adunarii generale; 
b) Hotararile Consiliului director; 
c) Procesele-verbale ale Adunarii generale; 
d) Procesele-verbale ale Consiliului director; 
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e) Bilanµil ~i contul de profit ~i pierdere; 
f) Registrul inventar; 
g) Registrul rapoartelor Comisiei de cenzori; 
h) Lista membrilor. 

Sectiunea a 7-a. Procesele-verbale 
Art. 40. Luera.rile Adunarii generale ~i ale Consiliului director se consemneaza m 

procese-verbale, inregistrate intr-un registru special, semnate de Pre~edinte ~i de eel care le-a 
intocmit. 

Art. 41. Procesele-verbale vor fi ata~ate la registre in ordine cronologica. Inregistrarile 
vor fi pastrate timp de eel putin 5 ani, daca prin lege nu se prevede o perioada mai indelungata. 

Art. 42. Membrii asociatiei, Consiliului director, Comisiei de cenzori ~i ai aparatului 
tehnic vor avea dreptul de acces liber la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita copii sau 
extrase dupa aceste procese-verbale, care vor fi semnate de catre Pre~edinte sau, in lipsa 
acestuia, de catre un membru al Consiliului director. 

CAPITOLUL VI 
DIZOLV AREA ~I LICHIDAREA 

Art. 43. - Asociatia se dizolva: 
a. de drept; 
b. prin hotararea instantei judecatore~ti competente; 
c. prin hotararea Adunarii generale a asociatiei; 
d. in alte situatii prevazute de lege; 

Art. 44. (1) Asociatia se dizolva de drept prin: 
a) realizarea in totalitate sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului ~i obiectivelor 

pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt 
nu se produce schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii Adunarii generale a asociatiei sau a Consiliului director in 
conformitate cu prezentul statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la 
care Adunarea generala a asociatiei sau Consiliul director trebuia sa se constituie; 

c) reducerea numarului de asociati sub limita de doi, daca acesta nu a fost complinit in 
termenul legal prevazut in acest scop. 

(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarareajudecatoriei in a carei circumscriptie 
teritoriala se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate. 

Art. 45. Asociatia se dizolva prin hotarareajudecatoreasca, la cererea oricarei persoane 
interesate cand: 

a) scopul sau activitatea asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) asociatia urmare~te un alt scop decat ace la pentru care s-a constituit; 
d) asociatia a devenit insolvabila. 

Art. 46. Asociatia se poate dizolva si prin hotarare a Adunarii generale, luata cu votul 
a doua treimi din numarul membrilor asociatiei. In termen de 15 zile de la data ~edintei la care 
s-a hotarat dizolvarea, hotararea Adunarii generale se depune la judecatoria in a carei 
circumscriptie teritoriala i~i are sediul asociatia pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor ~i 
fundatiilor. 

Art. 47. in cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii vor fi 
transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 
asemanator prin atribuire de instanta judecatoreasca competenta. 

Art. 48. (1) in cazul dizolvarii de drept sau prin hotarare judecatoreasca, prevazute la 
articolele de mai sus, lichidatorii vor fi numiti prin insa~i hotararea judecatoreasca. 
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(2) In cazul dizolvarii hotarate de Adunarea generala, lichidatorii vor fi numiti de catre 
Adunarea generala. 

(3) In toate cazurile, mandatul Consiliului director inceteaza o data cu numirea 
lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate, in 
conditiile legii. 

Art. 49. Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul ~i vor 
incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului $i pasivului asociatiei. Lichidatorii 
sunt obligati sa primeasca ~i sa pastreze registrele ~i orice alte acte ale asociatiei. De asemenea 
ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, Ill ordinea datei acestora. Lichidatorii i~i 
indeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori. 

Art. 50. Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze 
creantele, sa plateasca creditorii $i, daca numerarul este insuficient, sa transforme ~i restul 
activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. 
Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in 
curs. 

Art. 51. Lichidatorii nu pot incheia operatiunile ~i nu pot remite celor Ill drept contul 
gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei. 

Art. 52. Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
Art. 53. Atat fata de asociatie, cat ~i fata de membrii asociati, lichidatorii sunt supu~i 

regulilor mandatului. 
Art. 54. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca fo termen de doua luni 

sa depuna bilantul, registrul jumal ~i un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la 
Registrul asociatiilor ~i fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala i~i are 
sediul asociatia. Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea 
lichidarii ~i radierea asociatiei din Registrul asociatiilor ~i fundatiilor. 

Art. 55. Daca in termen de 30 de zile de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici 
o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat ~i lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, 
vor remite celor in drept bunurile ~i sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele 
~i actele asociatiei ~i ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati 
~i Ii se va elibera in acest scop un act constatator. 

Art. 56. Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana 
interesata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul asociatiei. 

Art. 57. Asociatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor ~i 
fundatiilor. 

CAPITOLUL VII 
DISPOZl'fll FINALE 

Art. 58. Primul mandat al membrilor Consiliului director ~i al Comisiei de cenzori 
curge de la data ramanerii definitive a sentintei prin care s-a dispus dobandirea personalitatii 
juridice a asociatiei ~i a inregistrarii acesteia Ill registrul special al instantei. 

Art. 59. Anul fiscal al asociatiei coincide cu anul calendaristic. 
Art. 60. (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale semnate de 

reprezentantii tuturor asociatilor, special imputemiciti in acest scop. 
(2) Prezentul statut este guvemat de legea romana. In situatia Ill care intervin modificari 

ale legislatiei in domeniu, prezentul statut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi. 
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Art. 61. Toate litigiile nascute din sau in legatura cu acest statut, inclusiv orice 
problema privind interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe 
cale amiabila, vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatore~ti competente. 

Art. 62. Prezentul statut a fost semnat in _____ exemplare originale. 

Semnaturile de validare a statutului de catre membrii fondatori: 

1. MUNICIPIUL SF.ANTU GHEORGHE, reprezentat de ANTAL AR.PAD-ANDRAS 

2. COMUNA RECI, reprezentata de DOMBORA LEHEL-LAJOS, 

3. COMUNA OZUN, reprezentata de BORDAS ENIKO, 

4. CO MUNA CHI CID~, reprezentata de TARA$ SIL VIU, 

5. COMUNA ILIENI, reprezentata de FODOR IMRE, 

6.COMUNA ARCU~, reprezentata de MA THE ARP AD, 

7. COMUNA VALEA CRI~ULID, reprezentata de KISGYORGY SANDOR, 

8. COMUNA GHIDFALAU, reprezentata de JANCSO ERNO, 

9. COMUNA MICFALAU,reprezentata de DEMETER FERENC, 

10. COMUNA BODOC,reprezentata de FODOR ISTVAN, 

11. COMUNA MALNA~,reprezentata de SZOTYORI ANGELA GIZELLA, 

12. COMUNA BIXAD,reprezentata de BACS MARTON CSABA, 

13. COMUNA MOAC~A,reprezentata de DESZKE JANOS, 
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