
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr._______/2011 

 

privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru 

fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din ________ 2011, 

 având în vedere Expunerea de motive a D-lui TAMÁS Sándor, 

Preşedintele Consiliului Județean Covasna, privind aprobarea participării 

judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS, 

luând în considerare: 

- raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

- dovada disponibilităţii denumirii nr. 103237 din 22.09.2011 eliberată de 

către Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, 

în conformitate cu prevederile: 

- art. 11-13 şi art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, 

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. c) şi 

art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă în limitele competenţelor Consiliului Județean 

Covasna şi ale Președintelui acestuia participarea judeţului Covasna, prin 

Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de asociat - membru fondator - la 

constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, conform dovezii nr. 103237/22.09.2011 

eliberată de către Ministerul Justiției. 



(2) Asociaţia arătată la alin. (1) este persoană juridică, fără scop lucrativ, 

nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică. 

Art. 2. (1) Asociaţia este constituită pe perioada realizării obiectului de 

activitate al acesteia, fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-

teritoriale. 

(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 

Art. 3. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al Statutului asociaţiei, 

conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alineatul (1) de mai 

sus se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului 

județean. 

(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de modificările legislative 

intervenite, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a 

asociaţiei. 

Art. 4. Se aprobă plata contribuţiei Consiliului Judeţean Covasna la 

patrimoniul iniţial al Asociaţiei în limita sumei de __________ lei. 

Art. 5. Se desemnează ca reprezentant al judeţului Covasna pentru a face 

parte din Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna Dl/D-na ______________________, _________. 

Art. 6. Se mandatează persoana desemnată la art. 5 să participe şi să 

reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a 

Asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii Asociaţiei. 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

___________.  

 

Sf. Gheorghe la ___________ 2011 

 

PREŞEDINTE 

TAMÁS Sándor 

Contrasemnează, 

VARGA ZOLTÁN 

Secretarul judeţului Covasna 


