
ACT CONSTITUTIV AL ASOCIA�IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR�   „PRO 
�INUTUL SECUIESC” – SZÖVETSÉG A SZÉKELYFÖLDÉRT EGYESÜLET 
 
 

Art. 1. Unit��ile administrativ-teritoriale din România, organizate ca municipii, ora�e sau 
comune, prev�zute în anexa nr. 1 din prezentul act constitutiv, în limitele competen�elor 
autorit��ilor deliberative �i executive se asocieaz�, formând Asocia�ia de Dezvoltare 
Intercomunitar� “Pro �inutul Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért Egyesület, denumit� în 
continuare Asocia�ie. 

 
Art. 2. Denumirea Asocia�iei este Asocia�ia de Dezvoltare Intercomunitar� “Pro �inutul 
Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért Egyesület. 
 
Art. 3. (1) Sediul Asocia�iei se afl� în municipiul Sfîntu Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918, 
Num�r 2, Jude�ul Covasna. 
 
(2) În vederea realiz�rii domeniului de activitate, Asocia�ia poate înfiin�a filiale, sucursale, 
puncte de lucru �i birouri de reprezentare în �ar� �i în str�in�tate. 
 
Art. 4. (1) Asocia�ia se constituie, în condi�iile legii, în scopul realiz�rii în comun a unor proiecte 
de dezvoltare �i al furniz�rii în comun a unor servicii publice. 
 
(2) Asocia�ia î�i propune s� contribuie la realizarea dezvolt�rii regionale, socio-economice, 
culturale, al protec�iei mediului �i naturii specifice zonei alc�tuite de unit��ile administrativ-
teritoriale asociate, respectiv la realizarea unei autonomii locale, conform cu Carta european� a 
autonomiei locale, adoptat� la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat� de c�tre România prin 
Legea nr. 199/1997, publicat� în Monitorul Oficial al României nr. 331 din 26 noiembrie 1997, 
prin urm�toarele activit��i: 
 

a) realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare; 
b) furnizarea în comun a unor servicii publice; 
c) elaborarea �i transmiterea celor cu drept de ini�iativ� legislativ� a unor proiecte de 
acte normative �i a unor proiecte de modificare sau completare a legisla�iei existente; 
d) ini�ierea unor forme de participare la procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative elaborate de autorit��ile competente; 
e) organizarea unor activit��i proprii pentru formarea �i perfec�ionarea profesional� a 
ale�ilor locali �i a func�ionarilor publici din administra�ia public� local�; 
f) promovarea unor forme de colaborare între membrii Asocia�iei �i cu alte institu�ii �i 
organiza�ii în vederea realiz�rii scopului Asocia�iei; 
g) elaborarea de materiale promo�ionale �i însemne specifice tradi�iilor proprii; 
h) ini�ierea unor structuri de mediere cu autorit��ile administra�iei publice centrale 
pentru solu�ionarea problemelor generale ale colectivit��ii locale; 
i) realizarea unor baze de date în sprijinul dezvolt�rii economice; 
j) asigurarea unui corp de speciali�ti capabili s� analizeze �i s� ofere solu�ii pentru 
rezolvarea problemelor majore ale administra�iei publice locale, inclusiv prin centre de 
dezvoltare regionale �i locale; 
k) participarea la solu�ionarea problemelor colectivit��ii locale; 
l) afilierea sau asocierea la organiza�ii din �ar� �i din str�in�tate care au scopuri 
compatibile cu cele ale Asocia�iei, în condi�iile legii; 
m) reprezentarea intereselor comune ale colectivit��ilor locale în raporturile cu 
autorit��ile administra�iei publice centrale, organiza�iile neguvernamentale �i ter�i, pe 
plan na�ional �i interna�ional, în limita competen�elor autorit��ilor locale; 
n) elaborarea de proiecte comune pentru atragerea fondurilor din Uniunea European� 
pentru dezvoltarea infrastructurii �i a serviciilor publice; 



o) crearea unor structuri de lobby pe lâng� institu�iile din Uniunea European�; 
p) analizarea oportunit��ii organiz�rii �i desf��ur�rii referendumului local �i înaintarea 
recomand�rilor în acest sens autorit��ilor competente; 
q) alte activit��i comunitare, în condi�iile legii. 
 

Art. 5. Asocia�ia este subiect de drept, cu personalitate juridic�, de drept privat �i de utilitate 
public� prin efectul Legii administra�iei publice locale nr. 215/2001, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  

 
Art. 6. Asocia�ia este constituit� pe perioad� nedeterminat�. 
 
Art. 7. (1) Patrimoniul ini�ial al Asocia�iei este de __________ lei, �i const� din aportul 
membrilor fondatori, v�rsat de fiecare în parte dup� cum urmeaz�: câte 1.000 lei fiecare 
municipiu, câte 500 lei fiecare ora�, câte 200 lei fiecare comun�, a�a cum este prev�zut în anexa 
nr. 2 la prezentul act constitutiv. 
 
(2) Cotiza�ia anual� a fiec�rui membru al Asocia�iei este de 1 lei/locuitor al unit��ii 
administrativ-teritoriale asociate, raportat la rezultatul ultimului recens�mânt al popula�iei, 
efectuat de Institutul Na�ional de Statistic�. 
 
(3) Veniturile Asocia�iei provin din: 

a) contribu�iile membrilor Asocia�iei; 
b) sprijin guvernamental ob�inut prin programele na�ionale de dezvoltare; 
c) venituri realizate prin programe finan�ate de Uniunea European�; 
d) dobânzile �i dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi�ii legale; 
e) dividendele societ��ilor comerciale înfiin�ate de Asocia�ie; 
f) venituri realizate din activit��i economice directe (editoriale, publicitare, etc.); 
g) dona�ii, sponsoriz�ri sau legate; 
h) cotiza�ia anual� membrilor Asocia�iei; 
i) alte resurse ob�inute de la bugetul de stat �i/sau de la bugetele locale decât cele 
prev�zute la lit. a) �i b); 
j) alte forme de venituri admise de lege. 
 

Art. 8. Asocia�ia poate înfiin�a societ��i comerciale. Dividendele ob�inute de Asocia�ie din 
activit��ile acestor societ��i comerciale, dac� nu se reinvestesc în acelea�i societ��i comerciale se 
investesc obligatoriu pentru realizarea scopului �i obiectivelor Asocia�iei. 
 
Art. 9. Organele de conducere �i de control ale Asocia�iei sunt: 

a) Consiliul de Administra�ie; 
b) Consiliul director; 
c) Comisia de cenzori. 
 

Art. 10. Asocia�ia este condus� de Consiliul de Administra�ie, compus din reprezentan�i ai 
unit��ilor administrativ-teritoriale componente, desemna�i de consiliul local, în condi�iile legii. 
 
Art. 11. (1) Consiliul de Administra�ie este condus de un pre�edinte. 
(2) Pre�edintele este ales cu votul majorit��ii membrilor Consiliului de Administra�ie pe un 
mandat de 1 an. 
 
Art. 12. (1). Pre�edintele Consiliului de Administra�ie reprezint� Asocia�ia în rela�iile cu alte 
persoane fizice �i juridice din �ar� �i str�in�tate, precum �i în justi�ie. 

 
(2) Pre�edintele Consiliului de Administra�ie conduce lucr�rile Consiliului de Administra�ie, 
urm�rind îndeplinirea hot�rârilor Consiliului de Administra�ie. 



 
Art. 13. (1) Consiliul director asigur� punerea în execu�ie a hot�rârilor Consiliului de 
Administra�ie �i se compune din 9 membri ale�i de Consiliul de Administra�ie pe o perioad� de 1 
an, începând de la data înregistr�rii Asocia�iei. 
(2) Consiliul director este compus din Pre�edinte, 2 Vicepre�edin�i, Secretar �i 5 membri, ale�i cu 
votul majorit��ii membrilor Consiliului de Administra�ie pe o perioad� de 1 an. 
(3) Pre�edintele Consiliului de Administra�ie este �i pre�edintele Consiliului director. 
(4) Mandatul pre�edintelui �i al vicepre�edin�ilor înceteaz� înainte de expirarea duratei pentru 
care au fost ale�i, prin demisie, revocare, pierderea calit��ii de membru al Asocia�iei de c�tre 
unitatea administrativ-teritorial� care l-a desemnat, �i al calit��ii de reprezentant al unit��ii 
administrativ-teritoriale care l-a desemnat sau deces. 
 
Art. 14. (1) Controlul financiar al Asocia�iei este asigurat de o comisie de cenzori, aleas� de 
Consiliul de Administra�ie pentru un mandat de 1 an. 
 
(2) Comisia de cenzori este alc�tuit� din trei membri. Membrii Consiliului de Administra�ie nu 
pot fi cenzori. 
 
Art. 15. Atribu�iile Comsiei de cenzori sunt prev�zute în Statutul Asocia�iei. 
 
Art. 16. Componen�a nominal� a celor dintâi organe de conducere, de administrare �i de control 
ale Asocia�iei este prev�zut� în anexa nr. 3 la prezentul act constitutiv. 
 
Art. 17. Pentru îndeplinirea formalit��ilor legale de înregistrare a Asocia�iei se desemneaz� 
Pre�edintele Asocia�iei, inclusiv pentru deshiderea contului în vederea constituirii patrimoniului 
ini�ial. 
 
Art. 18. Actul de fa�� se completeaz� cu prevederile art. 11, 111, 112 din Legea administra�iei 
publice locale nr. 215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Ordonan�ei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, cu modific�rile �i complet�rile �i cu cele din Statutul 
Asocia�iei. 
 


