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COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.2717/31.05.2022 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Reci in 
Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului Covasna 

(ADETCOV) 

Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr. 42/2007 s-a aprobat asocierea 
comunei Reci cu alte unitati administrativ-teritoriale 1n vederea 'infiintarii Asociatiei de 
Dezvoltare Economica a Teritoriului Judeµ.ilui Covasna (ADETCOV). 

Conform Statutului, asociatia are ca scop realizarea 1n comun a unor proiecte de dezvoltare 
de interes zonal sau regional, precum ~i al furnizarii 1n comun a unor servicii publice, altele decat 
cele care intra sub incidenta Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu respectarea urmatoarelor principii: 

a) progresul social, conditionat de recunoa~terea ~i admiterea nevoilor fiecarui individ; 
b) pastrarea unui nivel ridicat ~i sigur de cre~tere economica ~i ocupare a fortei de munca. 
Activitatea de baza a asociatiei este: furnizarea de informatii utile nationale ~i 

internationale 1n domeniul dezvoltarii catre toate partile vizate, elaborarea de strategii de 
dezvoltare corespunzatoare nevoilor locale ~i 'in armonie cu strategiile de dezvoltare nationale, 
regionale ~i ale UE, identificarea surselor alternative de finantare luand 'in considerare nevoile de 
dezvoltare care decurg din calitatea de membru, scrierea de proiecte, ~i la cerere, managementul 
acestora pana la faza de decontare a cheltuielilor, popularizarea valorilor judetului nostru, prin 
intermediul relatiilor internationale. 

Asociatia a initiat 'in anul 2015 un nou proiect care are 'in vedere furnizarea unor servicii 'in 
scopul reglementarii, 'infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii ~i gestionarii 'in 
comun a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare de pe raza de competenta a unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, 'in conformitate cu prevederile Legii nr. 51 /2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
facandu -se demersuri ~i pentru schimbarea denumirii asociatiei 1n Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Aquaservice. 

Noul proiect nu reprezinta interesele comunei Reci conform obiectului ~i scopului initial 
propus la momentul 'infiintarii asociatiei ~i este similar cu scopul Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara "AQUACOV", unde comuna Reci este membru fondator 1nca din anul 2008. 

in acest sens, prin Hotararea Consiliului Locaal al comunei Reci nr. 23/2018 s-a aprobat 
retragerea comunei Reci din Asociatia de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului 
Covasna (ADETCOV). 

Hotararea sus aminitita nu a fost operata 'in Registrul asociatiilor ~i fundatiilor atlat la 
Judecatoria Sfantu Gheorghe, astfel nu s-a conformat cu art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii , aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 
246/2005, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca modificarea statutului 
asociatiei se face prin 'inscrierea modificarii 1n Registrul asociatiilor ~i fundatiilor aflat la grefa 
judecatoriei 1n a carei circumscriptie 'i~i are sediul asociatia. 

Asociatia 'in momentul actual nu desfa~oara niciun fel de activitate, neavand angajati, 
aflandu-se 'in imposibilitatea 'indeplinirii scopului pentru care a fost constituita. 

Potrivit art. 44 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului 
Covasna (ADETCOV), asociatia se poate dizolva prin hotarare a Adunarii generale, luata cu 
votul a doua treimi din numarul membrilor Asociatiei. 



Avand 'in vedere cele de mai sus, propun aprobarea mandatarii reprezentantului de drept 
al comunei Reci 'in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului 
Judetului Covasna (ADETCOV), sa voteze, 'in numele Comunei Reci la ~edinta Adunarii 
generale a Asociatiei, pentru dizolvarea ~i lichidarea Asociatiei de Dezvoltare Economica a 
Teritoriului Judetului Covasna (ADETCOV), precum ~i pentru numirea unui lichidator, in 
conditiile legii. 

Propun aprobarea hotararii conform proiectului prezentat. 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 
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N r .2718/31.05.2022 

PROJECT DE HOT ARA.RE 
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Reci in 

Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului Covasna 
(ADETCOV) 

Consiliul Local al comunei Reci , judetul Covasna, 
'intrunit 'in ~edinta sa extraordinara din data de 3 iunie 2022, 
analizand Referatul de aprobare al Primarului comunei Reci cu privire la acordarea unui 

mandat special reprezentantului de drept al comunei Reci 'in Adunarea generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului Covasna (ADETCOV); 

avand 'in vedere Raportul de specialitate al viceprimarului, precum ~i avizele Comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului Local Reci; 

luand in considerare: 
- art. 89-91 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 54 alin. (1) lit. c), art. 57 ~i art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociatii ~i fundatii, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 22 lit. m) ~i art. 44 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului 
Judetului Covasna (ADETCOV), 

in baza art a,1. 129 alin.2 lit.d, alin.14, in temeiul a,1.139 alin. l, alin.3 lit.i ~i art. I 96 alin.1 
lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ; 

HOTARA.~TE: 

,,--._ Art. l. Se acorda mandat special domnului Dombora Lehel-Laojos, Primarul comunei 
Reci, reprezentantul de drept al comunei Reci in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Economica a Teritoriului Judetului Covasna (ADETCOV), sa voteze, 'in numele comunei Reci la 
~edinta Adunarii generate a Asociatiei, pentru dizolvarea ~i lichidarea Asociatiei de Dezvoltare 
Economica a Teritoriului Judetului Covasna (ADETCOV), precum ~i pentru numirea unui 
lichidator, in conditiile legii. 

Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari , se abroga: 
- Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr. 23/2018 privind aprobarea retragerii 

comunei Reci din cadrul Asocia/iei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Jude/ului Covasna, 
precum ~i orice alte dispozitii contrare. 

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
persoana aratata la at1. I . 

Iniaiator , 
Primar 

DOMB01J hel-Lajos 
Avizat pentru legalitate 
Data.'~~~o .. f _J .. ,Ql,~ . 

Secreter ganer-al al comunei 

NL 
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Nr.2719/31.05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la acordarea unui mandat specialreprezentantului de drept al comunei Reci in 
Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului Covasna 

(ADETCOV) 

Prin Hotiiriirea Consiliului Local al comunei Reci nr. 42/2007 s-a aprobat asocierea 
comunei Reci cu alte unitiiti administrativ-teritoriale 1n vederea 1nfiintarii Asociatiei de 
Dezvoltare Economicii a Teritoriului Judeµ.ilui Covasna (ADETCOV). 

Conform Statutului, asociatia are ca scop realizarea 1n comun a unor proiecte de dezvoltare 
de interes zonal sau regional, precum ~i al furnizarii 1n comun a unor servicii publice, altele deciit 
cele care intra sub incidenta Legii nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
republicatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu respectarea urmiitoarelor principii: 

a) progresul social, conditionat de recunoa~terea ~i admiterea nevoilor fiecarui individ; 
b) piistrarea unui nivel ridicat ~i sigur de cre~tere economicii ~i ocupare a fortei de munca. 
Activitatea de bazii a asociatiei este: furnizarea de informatii utile nationale ~i 

internationale 1n domeniul dezvoltarii ciitre toate piirtile vizate, elaborarea de strategii de 
dezvoltare corespunziitoare nevoilor locale ~i 1n armonie cu strategiile de dezvoltare nationale, 
regionale ~i ale UE, identificarea surselor alternative de finantare luiind 1n considerare nevoile de 
dezvoltare care decurg din calitatea de membru, scrierea de proiecte, ~i la cerere, managementul 
acestora piinii la faza de decontare a cheltuielilor, popularizarea valorilor judetului nostru, prin 
intermediul relatiilor internationale. 

Asociatia a initiat 1n anul 2015 un nou proiect care are in vedere furnizarea unor servicii 1n 
scopul reglementarii, infiintiirii, organiziirii, finantarii, exploatiirii, monitorizarii ~i gestionarii in 
comun a serviciului de alimentare cu apii ~i de canalizare de pe raza de competenta a unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51 /2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicatii, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, 
facandu-se demersuri ~i pentru schimbarea denumirii asociatiei in Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitarii Aquaservice. 

Noul proiect nu reprezinta interesele comunei Reci conform obiectului ~i scopului initial 
propus la momentul infiintiirii asociatiei ~i este similar cu scopul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitarii "AQUACOV", unde comuna Reci este membru fondator incii din anul 2008. 

in acest sens, prin Hotiiriirea Consiliului Locaal al comunei Reci nr. 23/2018 s-a aprobat 
retragerea comunei Reci din Asociatia de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului 
Covasna (ADETCOV). 

Hotiiriirea sus aminititii nu a fost operatii in Registrul asociatiilor ~i fundatiilor aflat la 
Judeciitoria Sfiintu Gheorghe, astfel nu s-a conformat cu art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii, aprobatii cu modificiiri ~i completiiri prin Legea nr. 
246/2005, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, care prevede ca modificarea statutului 
asociatiei se face prin 1nscrierea modificiirii 1n Registrul asociatiilor ~i fundatiilor aflat la grefa 
judeciitoriei in a carei circumscriptie 'i~i are sediul asociatia. 

Asociatia 'in momentul actual nu desfii~oarii niciun fel de activitate, neavand angajati, 
afliindu-se 'in imposibilitatea 1ndeplinirii scopului pentru care a fost constituita. 

Potrivit ait. 44 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului 
Covasna (ADETCOV), asociatia se poate dizolva prin hotarare a Adunarii generate, luata cu 
votul a doua treimi din numiirul membrilor Asociatiei. 



A vand 'in vedere cele de mai sus, propun aprobarea mandatari i reprezentantului de drept 
al comunei Reci 'in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului 
Judetului Covasna (ADETCOV), sa voteze, 'in numele Comunei Reci la ~edinta Adunarii 
generate a Asociatiei, pentru dizolvarea ~i lichidarea Asociatiei de Dezvoltare Economica a 
Teritoriului Judetului Covasna (ADETCOV), precum ~i pentru numirea unui lichidator, in 
conditiile legii. 

Propun aprobarea hotararii 'in forma initiata de di. Primar. 

Viceprimar 
PETER Iosif-Enric 

fl 



,------. 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de de::.voltare economico-sociali:i, 
buget--finanfe, agricu/turi:i, gospodi:irire comunali:i, protecfia 
mediului, come11 ~i turism 

Nr. ~fo3.0(,.2o22-, 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotardre, cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului de 

drept al comunei Reci in Adunarea genera/a a AsociaJiei de Dezvoltare Economica a 
Teritoriului Judefului Covasna (ADETCOV) 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
referatul de aprobare a primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului m.57/2019 
privind Codul administrativ, precum actele normative in vigoare privind asociatii 
si fundatii. 

Tinand cont de cele aratate mai sus propunem adoptarea hotararii in forma 
eliberata. 

Membrii: 
Ballai Reka (lbw~' 
MarkCsaba ~ 
Todor Istvan- ~ ~- -+--

- - ---

Secretar, 
Szabo Emo 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ).__:(..~, I C":i.()~ .2._02'.'L--

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Reci in 

Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului Covasna 
,--. (ADETCOV) 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, susmentionat, 
constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum actele normative in vigoare privind asociatii 
si fundatii. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, ~i propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre~edinte, 

M6di-K6ru or 

Membru: 
Ballai Reka 

Secretar, 
Borbath J en6 




