
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2017 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data ____________ 2017; 

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

având în vedere: 

- Raportul comun al Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului și Direcția Economică, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

- art. 33 din O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 3 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 17/2012 privind 

aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK 

KÖZTI TÁRSULÁS; 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 258/06.11.2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 11.346/06.11.2017; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 91 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform proiectului Actului 

adițional nr. 2 la Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform proiectului Actului 

adițional nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3. Se mandatează domnul Bodó Lajos, reprezentantul județului Covasna în 

Consiliul de Administraţie al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și 



pe seama județului Covasna Actul adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Actul adiţional 

nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás, în forma prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Președintele Consiliului Județean Covasna, precum și persoana arătată în art. 3. 

 

 

Sfântu Gheorghe, la ______________ 2017. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică și editare a monitorului oficial al județului; 

- 1 ex. la Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; 

- 1 ex. la Direcția Economică; 

- 1 ex. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

- 1 ex. domnului Bodó Lajos; 

- 1 ex. la Judecătoria Sfântu Gheorghe. 

 

 

SzR/SzR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. _____/_________ 2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 17/2012 s-a aprobat participarea judeţului 

Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás nr. 

258/06.11.2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

11.346/06.11.2017, Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, în temeiul art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (1) lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, propune modificarea și completarea actului 

constitutiv și Statutul asociației pentru următoarele considerente: 

 

Asociația și-a propus o nouă directivă către dezvoltare rurală, programe noi, scopuri noi, astfel 

durata determinată (31.12.2020) a asociației nu mai corespunde duratei de implementare a directivelor 

noi, se impune modificarea acesteia pe durată nedeterminată. 

Amploarea programelor a necesitat atragerea forței de muncă suplimentară. Asociația, încă din 

anul 2013, închiriază o clădire în mun. Sfântu Gheorghe, strada Oltului nr. 17. Sediul actual la Piața 

Libertății nr. 2 din mun. Sfântu Gheorghe nu mai corespunde din punct de vedere al volumului, 

consecința firească fiind corelarea situației reale cu cele din actele asociației. 

Măsurile aflate la nivelul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) atrag după sine 

modificarea prevederilor privind scopul și obiectivele asociației, și anume: 

 - asociația va avea drept scop pregătirea şi promovarea proiectelor în cadrul Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală și realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare rurală, în vederea 

dezvoltării economico-sociale a zonelor rurale din județul Covasna, a creșterii nivelului de trai, a 

reducerii gradului de sărăcie și a riscului de excludere socială, dezvoltarea infrastructurii, gestionarea 

riscurilor în agricultură, sănătate și educare, precum și a furnizării în comun a unor servicii de interes 

public. 

- obiectivele principale ale acesteia fiind: 

I) Creșterea competivității zonei rurale și a sectorului agricol, prin 

a) realizarea de studii de fezabilitate, elaborarea de strategii de dezvoltare locale și regionale, 

plan de dezvoltare locale și dezvoltare, etc.; 

b) identificarea, realizarea și implementarea unor proiecte de dezvoltare rurală; 

c) sprijinirea înființării, funcționării și promovării  formelor asociative (asociații, coperative, 

grupuri de producători) din domeniul agriculturii, a produselor tradiționale etc.; 

d) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură și silvicultură în zonele 

rurale; 

e) înființarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, 

irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producție de energie din surse regenerabile, facilități de 

depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanțurilor scurte, etc.); 

f) realizarea de investiții în procesare şi comercializare, inclusiv în eficientă energetică, 

marketing, depozitare, condiționare, adaptare la standarde, etc; 

g) acordarea de consiliere şi formare producătorilor, grupurilor și cooperativelor de producători; 

h) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură și 

promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor; 

i) acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor 



forestiere pe aceste terenuri; 

j) organizarea de acțiuni de promovare a lanțului alimentar din zona rurală, inclusiv procesarea 

și comercializarea produselor agricole/tradiționale; 

k) promovarea zonelor rurale, a producătorilor,  a produselor tradiționale; 

l) acțiuni de bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 

m) sprijinirea/realizarea investițiilor în îmbunătățirea infrastructurii locale, educaționale, 

medicale, culturale și sociale; 

n) înființarea și amenajarea spatiilor de recreere pentru populația rurală (parcuri, spatii de joaca 

pentru copii, terenuri de sport etc.); 

o) amenajări de piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc; 

p) organizarea de târguri și expoziții; 

q) participarea la târguri și expoziții; 

r) realizarea de investiții noi în infrastructura socială și dotarea aferentă pentru centre de 

îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale; 

s) achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice – pentru deszăpezire, 

întreținere spatii verzi etc.; 

t) închirierea utilajelor și echipamentelor aflate în inventarul asociației; 

u) administrarea unor obiective/mobile/imobile în comun; 

v) alte investiții realizate pentru dezvoltarea zonei rurale. 

Modificările privind pierderea calității de membru al asociației sunt necesare pentru eficientizarea 

activității asociației și pentru adaptarea prevederilor documentelor la nevoile membrilor Asociației. 

În ceea ce privește prevederile de la Capitolul VI. „Organizare, conducere și control” din Statut și 

Capitolul V. „Organele de conducere, administrare și control” ale asociației din Actul Consitutiv, în 

vederea funcționării mai oportune din punct de vedere organizatoric și administrativ a asociației, se 

propun modificări cu privire la Consiliul Director și cenzorul Asociației. Scopul modificărilor tinde spre 

coerență și spre simplificarea prevederilor Statutului și intervine ca urmare a unei hotărâri a Consiliului 

Director privind alegerea vicepreședintelui și ca urmare a schimbării datelor de identificare din cărțile de 

identitate ale membrilor Consiliului Director. 

În ceea ce privește patrimoniul asociației, este necesar să se dezvolte o strategie de identificare și 

formare a pieței corespunzătoare de desfacere, pe termen lung, pentru stabilizarea activității financiare și 

eficientizarea activităților financiare ale asociației. 

Luând în considerare cele de mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Judeţean Covasna a 

proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzR/SzR 



 ROMÂNIA ROMÂNIA 

 CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Direcția Juridică, Administrație Publică și Direcția Economică  

 Dezvoltarea Teritoriului  

 Nr._____/________ 2017 Nr._____/________ 2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 17/2012 s-a aprobat participarea 

judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 258/06.11.2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 11.346/06.11.2017, Consiliul de Administrație al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, în temeiul art. 33 din 

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare și art. 15 alin. (1) lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Agrosic Közösségek Közti Társulás, propune modificarea și completarea actului 

constitutiv și Statutul asociației pentru următoarele considerente: 

 

Asociația și-a propus o nouă directivă către dezvoltare rurală, programe noi, 

scopuri noi, astfel durata determinată (31.12.2020) a asociației nu mai corespunde 

duratei de implementare a directivelor noi, se impune modificarea acesteia pe durată 

nedeterminată. 

Amploarea programelor a necesitat atragerea forței de muncă suplimentară. 

Asociația, încă din anul 2013, închiriază o clădire în mun. Sfântu Gheorghe, strada 

Oltului nr. 17. Sediul actual la Piața Libertății nr. 2 din mun. Sfântu Gheorghe nu mai 

corespunde din punct de vedere al volumului, consecința firească fiind corelarea 

situației reale cu cele din actele asociației. 

Măsurile aflate la nivelul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

atrag după sine modificarea prevederilor privind scopul și obiectivele asociației, și 

anume: 

 - asociația va avea drept scop pregătirea şi promovarea proiectelor în cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală și realizarea în comun a unor proiecte de 

dezvoltare rurală, în vederea dezvoltării economico-sociale a zonelor rurale din județul 

Covasna, a creșterii nivelului de trai, a reducerii gradului de sărăcie și a riscului de 

excludere socială, dezvoltarea infrastructurii, gestionarea riscurilor în agricultură, 

sănătate și educare, precum și a furnizării în comun a unor servicii de interes public. 

- obiectivele principale ale acesteia fiind: 

I) Creșterea competivității zonei rurale și a sectorului agricol, prin 

w) realizarea de studii de fezabilitate, elaborarea de strategii de dezvoltare locale 



și regionale, plan de dezvoltare locale și dezvoltare, etc.; 

x) identificarea, realizarea și implementarea unor proiecte de dezvoltare rurală; 

y) sprijinirea înființării, funcționării și promovării  formelor asociative (asociații, 

coperative, grupuri de producători) din domeniul agriculturii, a produselor tradiționale 

etc.; 

z) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură și silvicultură 

în zonele rurale; 

aa) înființarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, 

drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producție de energie din 

surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în 

contextul lanțurilor scurte, etc.); 

bb) realizarea de investiții în procesare şi comercializare, inclusiv în eficientă 

energetică, marketing, depozitare, condiționare, adaptare la standarde, etc; 

cc) acordarea de consiliere şi formare producătorilor, grupurilor și cooperativelor 

de producători; 

dd) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a 

pădurilor; 

ee) acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea 

perdelelor forestiere pe aceste terenuri; 

ff) organizarea de acțiuni de promovare a lanțului alimentar din zona rurală, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole/tradiționale; 

gg) promovarea zonelor rurale, a producătorilor,  a produselor tradiționale; 

hh) acțiuni de bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 

ii) sprijinirea/realizarea investițiilor în îmbunătățirea infrastructurii locale, 

educaționale, medicale, culturale și sociale; 

jj) înființarea și amenajarea spatiilor de recreere pentru populația rurală (parcuri, 

spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport etc.); 

kk) amenajări de piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc; 

ll) organizarea de târguri și expoziții; 

mm) participarea la târguri și expoziții; 

nn) realizarea de investiții noi în infrastructura socială și dotarea aferentă pentru 

centre de îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale; 

oo) achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice – pentru 

deszăpezire, întreținere spatii verzi etc.; 

pp) închirierea utilajelor și echipamentelor aflate în inventarul asociației; 

qq) administrarea unor obiective/mobile/imobile în comun; 

rr) alte investiții realizate pentru dezvoltarea zonei rurale. 

Modificările privind pierderea calității de membru al asociației sunt necesare 

pentru eficientizarea activității asociației și pentru adaptarea prevederilor documentelor 

la nevoile membrilor Asociației. 

În ceea ce privește prevederile de la Capitolul VI. „Organizare, conducere și 

control” din Statut și Capitolul V. „Organele de conducere, administrare și control” ale 

asociației din Actul Consitutiv, în vederea funcționării mai oportune din punct de 

vedere organizatoric și administrativ a asociației, se propun modificări cu privire la 



Consiliul Director și cenzorul Asociației. Scopul modificărilor tinde spre coerență și 

spre simplificarea prevederilor Statutului și intervine ca urmare a unei hotărâri a 

Consiliului Director privind alegerea vicepreședintelui și ca urmare a schimbării datelor 

de identificare din cărțile de identitate ale membrilor Consiliului Director. 

În ceea ce privește patrimoniul asociației, este necesar să se dezvolte o strategie de 

identificare și formare a pieței corespunzătoare de desfacere, pe termen lung, pentru 

stabilizarea activității financiare și eficientizarea activităților financiare ale asociației. 

Luând în considerare cele de mai sus, propun adoptarea de către Consiliul 

Judeţean Covasna a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Actului 

constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás. 

 

 

 

 

 Director executiv, Director executiv, 

 SZTAKICS István-Attila VERES János 

 

 

 

Consilier juridic 

Székely Réka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


