
Anexa nr. 1 la HCL. ____/2011 
 
 

 
ACTUL CONSTITUTIV 

al „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO 
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS” 

 
 

Art. 1. Asociaţia DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO 
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, înfiinţată prin act constitutiv şi statut de către: 
 

a. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul 
Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, telefon/fax 0267-311190/0267-351228, 
Cod fiscal 4201988, reprezentat prin ______, _______, în baza Hotărârii 
Consiliului Judeţean Covasna nr. ____/2011, CNP _________, născut la data de 
________, în _________, domiciliat în ________, Str. ________, nr. ___, 
identificat cu ________, eliberată de ______; 
 
b. Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 
2, telefon/fax 0267-311243/0267-351781, cod fiscal 4404605, reprezentat prin 
______, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe nr. 
____/2011, CNP _______, născut la data de _______, în ________, domiciliat 
în _____, identificat cu _____, eliberată de ______. 
 

care s-au asociat şi au constituit sus-numita asociaţie în conformitate cu dispoziţiile 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 2. (1) Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, 
denumită în continuare Asociaţie. 
(2) Denumirea completă prevăzută în alineatul (1) se va regăsi în toate actele 
Asociaţiei, precum şi pe ştampila acesteia. 
 
Art. 3. (1) Sediul Asociaţiei se află în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
____________, judeţul Covasna. 
(2) În vederea realizării domeniului de activitate, Asociaţia poate înfiinţa filiale şi 
sucursale în ţară şi în străinătate. 
 
Art. 4. (1) Scopul Asociaţiei îl constituie asigurarea implementării Hotărârii 
Consiliului Județean Covasna nr. 215/2008 privind înfiinţarea Biroului de reprezentare 
al județului Covasna la Bruxelles – Belgia, cu modificările şi completăriel ulterioare. 
(2) Asociația va suporta cheltuielile de funcţionare a Biroului de reprezentare al 
județului Covasna la Bruxelles – Belgia. 



(3) Asociaţia prin Biroul de reprezentare al județului Covasna la Bruxelles are 
următoarele obiective și sarcini, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean 
Covasna nr. 215/2008, cu modificările și completările ulterioare: 

a) Strângerea, procesarea și transmiterea informațiilor despre politicile UE; 

b) Informarea unităților administrativ-teritoriale despre deciziile luate de 

Parlamentul European, Comisia Europeană respectiv Comitetul Regiunilor și 

celelalte organisme ale UE; 

c) Obținerea de informaţii despre proiecte şi surse de finanţare comunitare și 

sprijinirea accesării proiectelor de interes local; 

d) Întărirea reprezentării intereselor judeţului Covasna privitor la proiectele 

europene; 

e) Realizarea punctelor de legătură și stabilirea de contacte cu instituțiile europene 

care au rol semnificativ în derularea proiectelor importante pentru județul 

Covasna; 

f) Stabilirea de parteneriate cu regiuni din cadrul UE în vederea derulării în 

comun a unor proiecte transnaționale; 

g) Activitatea de networking; 

h) Activitatea de lobby; 

i) Alte obiective fixate de membrii asociației; 

j) Urmărirea propunerilor legislative şi a deciziilor luate de către instituţiile 

europene la Bruxelles; 

k) Prezentarea poziţiei judeţului Covasna faţă de proiectele privind dezvoltarea 

regională și locală; 

l) Organizarea şi menţinerea colaborării cu principalele regiuni europene şi a 

reprezentaţilor acestora; 

m) Asigurarea şi organizarea condiţiilor optime pentru stagiile periodice de 

pregătire în Bruxelles; 

n) Organizarea sau colaborarea în organizarea vizitelor europene sau studii de 

perfecţionare; 

o) Participarea la editarea buletinului de informare periodic sursa de informații 

actualizată, obiectivă; 

p) Întocmirea planului anual de lucru; 

q) Organizarea la Bruxelles a cel puţin două prezentări, întâlniri sau alte 

evenimente asemănătoare pe an; 

r) Ţinerea legăturii cu europarlamentarii României la Bruxelles, cu DG Regio, 

Comitetul Regiunilor, cu ARE, precum şi cu alte instituţii similare; 

s) Nepermiterea încheierii de acte juridice prin care să se angajeze în numele 



membrilor asociaţi la o anumită conduită sau să asume obligaţii, sarcini sau 

răspunderi în sarcina membrilor, fără să obţină un mandat expres în acest sens; 

t) Alte sarcini. 

 
Art. 5. Asociaţia este subiect de drept, cu personalitate juridică, de drept privat şi de 
utilitate publică, prin efectul Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Art. 6. Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată. 
 
Art. 7. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ______ lei şi constă din aporturi în 
numerar ai membrilor fondatori, astfel: 

a) Judeţul Covasna ___ lei; 
b) Municipiul Sfântu Gheorghe ____lei. 

(2) Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul Asociaţiei şi aporturi în natură. 
(3) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 

a) taxa de înscriere de ________ lei, plătibilă de către membrii asociaţi, în 
termen de 30 zile de la data aprobării de către Consiliul de Administraţie a cererii de 
aderare la Asociaţie; 

b) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 0,5 lei/locuitor pentru judeţ, 
1 lei/locuitor pentru municipii, 0,6 lei/locuitor pentru oraşe, iar 0,5 lei/locuitor pentru 
comune, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populaţiei, efectuat de Institutul 
Naţional de Statistică. 

c) dobânzi bancare; 
d) dividende, donaţii, legate, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din 

ţară şi din străinătate; 
e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale 

sau internaţionale; 
f) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
g) contribuţii de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, 

acordate în condiţiile legii; 
i) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate 

de Asociaţie; 
j) alte forme de venituri. 

 
Art. 8. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie 
din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi 
comerciale se investesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor 
Asociaţiei. 
 
Art. 9. Organele de conducere şi de control ale Asociaţiei sunt: 
a) Consiliul de Administraţie; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul. 



 
Art. 10. Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din 
reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de consiliul 
local şi judeţean, în condiţiile legii. 
 
Art. 11. (1) Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte. 
(2) Preşedintele este ales cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie 
pe un mandat de 3 ani. 
 
Art. 12. (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie reprezintă Asociaţia în relaţiile 
cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. 
(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie conduce lucrările Consiliului de 
Administraţie, urmărind îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administraţie. 
 
Art. 13. (1) Consiliul director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului de 
Administraţie şi se compune din 3 membri aleşi de Consiliul de Administraţie pe o 
perioadă de 3 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei. 
(2) Consiliul director este compus din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar, aleşi cu 
votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie pe o perioadă de 3 ani. 
(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi preşedintele Consiliului director. 
(4) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei 
pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al 
Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială care l-a desemnat, şi al calităţii de 
reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care l-a desemnat, expirarea sau 
încetarea mandatului de primar, viceprimar, preşedinte, vicepreşedinte, consilier local 
sau judeţean, deţinut în autoritatea administraţiei publice locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, sau deces. 
 
Art. 14. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de 
Consiliul de Administraţie pentru un mandat de 3 ani. 
(2) Membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi cenzori. 
 
Art. 15. Atribuţiile cenzorului sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 
 
Art. 16. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, de administrare şi 
de control ale Asociaţiei este următoarea: 
 
a. Consiliul director: 
 

Preşedintele:  
Vicepreşedintele:  
Secretarul:  

 
b. Cenzorul: ________________________. 

 
Art. 17. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de 
Consiliul de Administraţie, condus de un Director executiv. 
Art. 18. (1) Consiliul de Administraţie numeşte un Director executiv al aparatului 



tehnic. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul 
de Administraţie, Consiliul director sau prin fişa postului. Această persoană are 
calitatea de împuternicit cu funcţii executive al aparatului tehnic al Asociaţiei. 
(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din 
componenţa organelor de conducere şi administrare ale Asociaţiei, dar are vot 
consultativ în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul director. 
(3) Atribuţiile Directorului executiv sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 
Art. 19. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate 
Directorului executiv, în domenii conforme cu scopul şi obiectivele asociaţiei. 
(2) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi 
funcţionare, pe baza propunerii Consiliului director, aprobate de Consiliul de 
Administraţie. 

 
Art. 20. Pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a Asociaţiei se 
desemnează _________, inclusiv pentru deschiderea contului în vederea constituirii 
patrimoniului iniţial. 
 
Art. 21. Actul de faţă se completează cu prevederile art. 11, 12 şi 13 din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cu cele din Statutul Asociaţiei. 
 
 
Sfântu Gheorghe, _____________ 2011. 
 
 
SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI: 
1. Judeţul Covasna, prin  
2. Municipiul Sfântu Gheorghe, prin  
 


