
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 9780/20.10.2011 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru 

fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

 

 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”, denumită în continuare „Asociaţia”, persoană 

juridică de drept privat patrimonial, non - profit, independentă, neguvernamentală, 

apolitică, are drept scop de a pregăti şi promova la toate nivelurile, proiecte pentru 

dezvoltarea regională de interes comun pentru toate comunele din judeţul Covasna şi 

Consiliului Judeţean Covasna asociate, în domeniile agriculturii, produselor 

tradiţionale, mediu, turism rural şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare 

derulării acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 

regional, ori a furnizării în comun a unor servicii publice 

Asociaţia are următoarele obiective principale: 

I) Creşterea competivităţii sectorului agricol, agroturism, turism rural, mediu şi 

dezvoltare durabilă a zonelor de interes comun din judeţul Covasna, prin  

a) realizarea de studii în domeniile mai sus amintite, 

b) identificarea, realizarea şi implementarea de proiecte la nivelul judeţului, în 

domeniile mai sus amintite, 

c) sprijinirea înfiinţării formelor asociative (asociaţii, cooperative, grupuri de 

producători etc) din domeniul agriculturii, produselor tradiţionale, protecţiei mediului 

şi al turismului rural la nivel de comună şi judeţean, 

d) îmbunătăţirea funcţionării asociaţiilor, cooperativelor agricole, grupurile de 

producători existente din domeniile mai sus amintite, 

e) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a 

acestora din domeniile respective, precum şi sistematizarea lor în concepţia dezvoltării 

regionale şi a susţinerii iniţiativei locale; 

f) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea 

unor proiecte comune de investiţii; 

g) dezvoltarea pieţelor de produse agro-alimentare, ecologice şi tradiţionale atât la 

nivel rural cât şi la nivel urban. 



II) Creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum 

şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale prin 

a) identificarea tuturor posibilităţilor de finanţare a propunerilor de proiecte din 

domeniile respective, 

b) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea 

unor proiecte comune de investiţii. 

Funcţionarea Asociaţiei are la bază următoarele principii: 

- relizarea obiectului de activitate se face prin stabilirea anuală a proiectelor de 

bază care urmează a fi pregătite si promovate. Pentru cererile de finanţare a unor 

proiecte din fondurile structurale ale Uniunii Europene, Asociaţia va realiza o 

contabilitate de gestiune separată pentru fiecare proiect. 

- în cursul întocmirii proiectelor care urmează a fi promovate se va stabili 

contribuţia fiecărei părţi asociate la cheltuielile privind realizarea proiectului. Va fi 

evidenţiată pentru fiecare proiect în parte contribuţia financiară a fiecărui membru 

asociat pentru realizarea proiectului. 

- repartizarea finanţării în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei se va face 

numai pe bază de proiect şi cerere de finanţare de către formele asociative mai sus 

amintite, şi cu viza unităţii administrative în raza căreia se află titularul proiectului, care 

este membru în Asociaţie. 

- repartizarea finanţării externe în vederea realizării proiectelor aprobate se va face 

de către Asociaţie numai în proporţia în care sunt asigurate şi resursele financiare 

proprii la care s-au angajat asociaţii. 

Având în vedere cele precizate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru 

fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

 

Președinte, 

 

TAMÁS Sándor 


