
Anexa nr. 1 la Hot�rârea Consiliului local al ___________ nr. ____/2007 
 

PROIECT 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL 
ASOCIA�IEI DE DEZVOLTARE ECONOMIC� A TERITORIULUI JUDE�ULUI 

COVASNA (ADETCOV) 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZI�II GENERALE 

 
Art. 1.  ASOCIA�IA DE DEZVOLTARE ECONOMIC� A TERITORIULUI JUDE�ULUI 

COVASNA (ADETCOV) reprezint� voin�a membrilor fondatori, prev�zu�i în anexa nr.1 din 
prezentul act constitutiv, care, în limitele competen�elor autorit��ilor lor deliberative �i executive, 
coopereaz� �i se asociaz�, în condi�iile legii, în scopul realiz�rii în comun a unor proiecte de 
dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furniz�rii în comun a unor servicii publice, altele 
decât cele aflate sub inciden�a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit��i publice. 
 

Art. 2.  (1) Denumirea Asocia�iei este: ASOCIA�IA DE DEZVOLTARE ECONOMIC� A 
TERITORIULUI JUDE�ULUI COVASNA (ADETCOV), denumit� în continuare Asocia�ie. 

(2) Denumirea complet� prev�zut� în alineatul (1) se va reg�si în toate actele Asocia�iei, 
precum �i pe �tampila acesteia. 

Art. 3. (1) 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, republicat�, cu 
derogare de la prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(2) Asocia�ia este organizat� �i func�ioneaz� în conformitate cu dispozi�iile legisla�iei 
române, ale statutului �i ale prezentului act constitutiv. 

Art. 4.  (1) Sediul Asocia�iei se afl� în localitatea Municipiul Sfîntu Gheorghe, Pia�a 
Libert��ii, num�rul 2, 520008, jude�ul Covasna. 

(2) Asocia�ia va putea înfiin�a sau desfiin�a filiale �i sucursale în �ar� �i în str�in�tate prin 
hot�rârea Consiliului de Administra�ie. 

(3) Sediul Asocia�iei poate fi schimbat, în condi�iile legii, prin hot�rârea Consiliului 
director. 

Art. 5. Durata de func�ionare a Asocia�iei este nedeterminat�, începând de la data înscrierii 
sale ca persoan� juridic�. 
 

CAPITOLUL II 
SCOPUL ASOCIERII 

 
Art. 6. Scopul Asocia�iei este realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 

zonal sau regional, precum �i al furniz�rii în comun a unor servicii publice, altele decât cele care 
intr� sub inciden�a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit��i publice, cu 
respectarea urm�toarelor principii: 

a) progresul social, condi�ionat de recunoa�terea �i admiterea nevoilor fiec�rui individ; 
b) p�strarea unui nivel ridicat �i sigur de cre�tere economic� �i ocupare a for�ei de 

munc�. 
Art. 7. (1) Obiectivele prin care Asocia�ia î�i propune s�-�i aduc� la îndeplinire scopul sunt: 

a) analizarea programelor �i strategiilor de dezvoltare �i stabilirea unor priorit��i �i c�i de 
ac�iune pentru atingerea acestora; 

b) identificarea necesit��ilor de interven�ii, identificarea programelor de finan�are, 
realizarea proiectelor în vederea ob�inerii finan��rilor, implementarea �i monitorizarea acestor 
proiecte; 

c) accesarea fondurilor europene prin proiecte �i programe specifice; 



d) accesarea de fonduri prin intermediul programelor na�ionale de dezvoltare; 
e) implementarea, monitorizarea, evaluarea �i adaptarea la schimb�ri socio-economice a 

Planului de dezvoltare al jude�ului Covasna pe termen mediu (2006-2013) – Agenda 21 local� a 
jude�ului Covasna, precum �i ale localit��ilor membre ale Asocia�iei; 

(2) Asocia�ia urm�re�te prin activitatea sa: 
a) dezvoltarea economico-social� a jude�ului Covasna; 
b) evaluarea situa�iei economico-social� cu scopul dezvolt�rii membrilor asocia�iei; 
c) realizarea unei infrastructuri moderne între localit��ile membre; 
d)  cre�terea calit��ii vie�ii ca urmare a reabilit�rii �i dezvolt�rii infrastructurii locale a 

jude�ului Covasna; 
e) sprijinirea ini�iativelor �i parteneriatului public-privat �i identificarea de noi finan�atori 

prin stimularea �i atragerea capitalului privat român �i str�in; 
f) planificarea �i dezvoltarea mecanismului investi�ional la nivelul jude�elor, municipiilor, 

ora�elor �i comunelor; 
g)  implicarea, în condi�iile legii, a cet��enilor în actul decizional �i atragerea în diferite 

ac�iuni (voluntariat); 
h) sprijinirea dezvolt�rii întreprinderilor mici �i mijlocii, în condi�iile legii; 
i) stimularea �i atragerea capitalului str�in; 
j) protejarea, promovarea �i dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic �i cultural din 

jude�ul Covasna; 
k) orice alte activit��i legale, care conduc la dezvoltarea economic�, social� �i cultural� �i 

care au ca scop final cre�terea calit��ii vie�ii; 
l) realizarea de parteneriate cu alte entit��i juridice publice �i private din �ar� �i din 

str�in�tate în scopul atingerii obiectivelor Asocia�iei; 
m) sprijinirea activit��ii autorit��ilor administra�iei publice, precum �i ale structurilor 

asociative, înfiin�ate potrivit legii, ale unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei în 
domeniile de activitate ale acestora. 
 

CAPITOLUL III 
PATRIMONIUL INI�IAL 

 
Art. 8. (1) Patrimoniul ini�ial al Asocia�iei este de ______ EURO �i const� din aporturi în 

numerar ai membrilor fondatori. 
(2) Asocia�ii vor putea aduce în patrimoniul Asocia�iei �i aporturi în natur�. 

Art. 9. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asocia�iei sunt: 
a) taxa de înscriere reprezentând echivalentul în lei a 1.000 EURO, la cursul oficial al 

BNR din ziua pl��ii, pl�tibil� de membrii fondatori la constituirea Asocia�iei, iar de c�tre 
membrii asocia�i, în termen de 30 zile de la data aprob�rii de c�tre Consiliul director a cererii de 
primire în Asocia�ie; 

b) cotiza�ia anual� este stabilit� în EURO �i este echivalent în lei la cursul oficial al 
BNR din ziua pl��ii, dup� cum urmeaz�: 

b.1. Jude�ul Covasna 10.000 EURO/an; 
b.2. Municipii, ora�e peste 50.000 de locuitori 6.000 EURO/an; 
b.3. Municipii, ora�e între 15.001-50.000 de locuitori 4.000 EURO/an; 
b.4. Ora�e sub 15.000 de locuitori 3.000 EURO/an; 
b.5. Comunele din jude�ul Covasna:  

b.5.1. pân� la 2.000 de locuitori 1.000 EURO/an; 
b.5.2. între 2.001 �i 3.500 de locuitori 2.000 EURO/an; 
b.5.3. peste 3.500 de locuitori 3.000 EURO/an. 

 
c) dobânzi bancare; 
d) dona�ii, sponsoriz�ri, subven�ii sau subscrip�ii publice din �ar� �i din str�in�tate; 
e) sprijin material �i financiar acordat de alte asocia�ii sau funda�ii, na�ionale sau 

interna�ionale; 



f) finan��ri din programe angajate a fi implementate de Asocia�ie; 
g) contribu�ii de la bugetele locale sau bugetul na�ional, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultan�� pentru ter�i, acordate în 

condi�iile legii; 
i) pre�uri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate, în 

condi�iile legii, de compartimentele Asocia�iei; 
j) dispozi�ii testamentare f�cute de ter�e persoane în favoarea Asocia�iei; 
k) încas�ri rezultate în urma unor publica�ii sau manifest�ri cu tax�, organizate de 

Asocia�ie; 
l) alte forme de venituri. 

(2) Cotiza�ia anual� se achit� pân� la data de 01 martie a anului pentru care ea este 
datorat�. 

(3) Asocia�ia poate s� înfiin�eze societ��i comerciale în scopul realiz�rii mijloacelor 
financiare necesare îndeplinirii obiectivelor Asocia�iei. Dividendele ob�inute de Asocia�ie, din 
activit��ile acestor societ��i comerciale, dac� nu se reinvestesc în acelea�i societ��i comerciale, se 
folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asocia�iei. 
 

CAPITOLUL IV 
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE �I CONTROL 

 
Art. 10. Organele Asocia�iei sunt: 

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

Art. 11. Asocia�ia este condus� de Consiliul de Administra�ie, compus din reprezentan�i ai 
unit��ilor administrativ-teritoriale componente, desemna�i de consiliul local sau de consiliul 
jude�ean la propunerea primarului, respectiv a pre�edintelui consiliului jude�ean, precum �i la 
propunerea consilierilor locali sau jude�eni, dup� caz. 

Art. 12. (1) Consiliul de Administra�ie este condus de un pre�edinte ales cu votul majorit��ii 
membrilor s�i. 

(2) 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. 

(3) 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 conduce Asocia�ia în intervalul dintre �edin�ele Consiliului de Administra�ie, 
care are competen�ele �i modalitatea de lucru expres precizate �i detaliate în statut. 

(2) Consiliul director se compune din 9 membri, dintre care un Pre�edinte, 2 
Vicepre�edin�i, Secretar �i 5 membri, ale�i prin votul majorit��ii membrilor Consiliului de 
Administra�ie, pentru un mandat de 3 (trei) ani, începând de la data înregistr�rii Asocia�iei. 

(3) Pre�edintele Consiliului de Administra�ie este �i pre�edintele Consiliului director. 
Art. 14. (1) Controlul financiar al Asocia�iei este asigurat de un cenzor, ales de Consiliul de 

Administra�ie pentru un mandat de 3 ani. 
(2) Cenzorul trebuie s� fie contabil autorizat sau expert contabil, în condi�iile legii. 

Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. 
(3) Atribu�iile Cenzorului sunt prev�zute în Statutul Asocia�iei. 

Art. 15. Componen�a nominal� a celor dintâi organe de conducere, de administrare �i de 
control ale Asocia�iei este prev�zut� în anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv. 

Art. 16.  (1) Activitatea Asocia�iei se va desf��ura prin aparatul tehnic, înfiin�at de Consiliul 
de Administra�ie, condus de un director executiv. 

(2) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului executiv, în 
domenii conforme cu scopul �i obiectivele Asocia�iei. 

(3) Personalul aparatului tehnic al Asocia�iei va fi format dintr-un num�r de cel mult 50 de 
persoane, angajate pe baz� de contract individual de munc�, cu respectarea dispozi�iilor legale. 



(4) Atribu�iile aparatului tehnic vor fi stabilite prin regulament de organizare �i 
func�ionare, pe baza propunerii Consiliului director, aprobate de Consiliul de Administra�ie. 

Art. 17. (1) Consiliul director nume�te, pe baz� de concurs, un director executiv al aparatului 
tehnic al Consiliului de Administra�ie. Acesta va îndeplini orice atribu�ii prev�zute în statut sau 
stabilite de Consiliul de Administra�ie, Consiliul director sau prin fi�a postului. Aceast� persoan� 
are calitatea de împuternicit cu func�ii executive a aparatului tehnic, având statutul juridic de 
angajat al Asocia�iei. Persoana acestuia poate fi schimbat� în condi�iile stabilite de codul muncii 
�i, respectiv, de contractul colectiv �i individual de munc�. 

(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a func�iei lor, din componen�a 
organelor de conducere �i administrare ale Asocia�iei, dar are vot consultativ în Consiliul 
director. 

 
CAPITOLULV 

DISPOZI�II FINALE 
 

Art. 18. Pentru îndeplinirea formalit��ilor legale de înregistrare a Asocia�iei se desemneaz� 
_________, inclusiv pentru deschiderea contului în vederea constituirii patrimoniului ini�ial. 

Art. 19. (1) Prezentul act constitutiv a fost redactat conform cu prevederile Legii 
administra�iei publice locale nr. 215/2001, republicat�, �i cu prevederile Ordonan�ei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaz� cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 20. S-a tehnoredactat �i s-a semnat, azi, dup� atestarea identit��ii p�r�ii semnatare �i 

con�inutul prezentului act, în __ exemplare, de ________ _____cu sediul în __________, 
conform _______, în _______exemplare, din care s-a eliberat membrilor asocia�i câte un 
exemplar. 

Art. 21. Semn�turile membrilor fondatori sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul act 
constitutiv. 

Art. 22. Anexele nr. 1-3 fac parte integrant� din prezentul act constitutiv. 
 
Sfântu Gheorghe, _____________ 2007. 
 
 

Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al 
 ASOCIA�IEI DE DEZVOLTARE ECONOMIC� A TERITORIULUI JUDE�ULUI 

COVASNA (ADETCOV) 

privind membrii Asocia�iei 

 

1. JUDE�UL COVASNA cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-�a Libert��ii Nr. 4, Cod 
fiscal 4201988, 

2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 
Decembrie 1918 Nr. 2, Cod fiscal 4404605, 

3. ORA�UL COVASNA cu sediul în Ora�ul Covasna, Str. Piliske Nr. 1, Cod fiscal 525200, 

4. COMUNA AITA MARE cu sediul în Comuna Aita-Mare, Str. Principal�, Nr. 206, Cod 
fiscal 4201929, 

5. COMUNA ARCU� cu sediul în Comuna Arcu�, P-�a Gábor Áron Nr. 237, Cod fiscal 
16318699, 

6. COMUNA B��ANI cu sediul în Comuna B��anii Mari, Str. Principal�, Nr. 474, Cod fiscal 



4202177, 

7. COMUNA BELIN cu sediul în Comuna Belin, Str. Principal� Nr. 390, Cod fiscal 4404567, 

8. COMUNA BIXAD cu sediul în Comuna Bixad, Str. Ciucului Nr. 558, Cod fiscal 16355433, 

9. COMUNA BODOC cu sediul în Comuna Bodoc, Str. Principal� Nr. 69, Cod fiscal 4404621, 

10. COMUNA BORO�NEU MARE cu sediul în Comuna Boro�neu Mare, Nr. 393, Cod fiscal 
4201970, 

11. COMUNA BRATE� cu sediul în Comuna Brate�, Nr. 61, Cod fiscal 4404656,  

12. COMUNA BR�DU� cu sediul în Comuna Br�du�, Str. �colii, Nr. 171, Cod fiscal 4404400,  

13. COMUNA BRE�CU cu sediul în Comuna Bre�cu, Str. Principal� Nr. 142, Cod fiscal 
14201864,  

14. COMUNA CATALINA cu sediul în Comuna Catalina, Nr. 413, Cod fiscal 4201783, 

15. COMUNA CHICHI� cu sediul în Comuna Chichi�, Str. Mare Nr. 103, Cod fiscal 4201899, 

16. COMUNA COMAND�U cu sediul în Comuna Comand�u, Nr. 63, Cod fiscal 4201937, 

17. COMUNA DALNIC cu sediul în Comuna Dalnic, Str. Principal� Nr. 45, Cod fiscal 
16355441, 

18. COMUNA DOBÂRL�U cu sediul în Comuna Dobârl�u, Str. Principal� Nr. 233, Cod fiscal 
527085,  

19. COMUNA ESTELNIC cu sediul în Comuna Estelnic, Str. Principal�, Nr. 175, Cod fiscal 
12257105, 

20. COMUNA GHELIN�A cu sediul în Comuna Ghelin�a, Nr. 345, Cod fiscal 4201945, 

21. COMUNA GHIDFAL�U cu sediul în Comuna Ghidfal�u, Str. Principal� Nr. 108, Cod 
fiscal 4201805, 

22. COMUNA H�GHIG cu sediul în Comuna H�ghig, Str. M.Viteazul Nr. 258, Cod fiscal 
527100, 

23. COMUNA ILIENI cu sediul în Comuna Ilieni, Nr. 97, Cod fiscal 4404419, 

24. COMUNA LEMNIA cu sediul în Comuna Lemnia, Str. Principal�, Nr. 170, Cod fiscal 
4201856,  

25. COMUNA MALNA� cu sediul în Comuna Malna�, Str. Principal� Nr. 30, Cod fiscal 
4201759,  

26. COMUNA MERENI cu sediul în Comuna Mereni, Str. Principal� Nr. 250, Cod fiscal 
16260082, 

27. COMUNA MICFAL�U cu sediul în Comuna Micfal�u, Str. Principal�, Nr. 165, Cod fiscal 
16410805, 

28. COMUNA MOAC�A cu sediul în Comuna Moac�a, Nr. 354, Cod fiscal 4201740, 



29. COMUNA OZUN cu sediul în Comuna Ozun, Str. Gábor Áron, Nr. 75, Cod fiscal 4201910, 

30. COMUNA POIAN cu sediul în Comuna Poian, Str. Principal�, Nr. 10, Cod fiscal 4201953, 

31. COMUNA RECI cu sediul în Comuna Reci, Str. Principal� Nr. 268, Cod fiscal 4404311, 

32. COMUNA SÂNZIENI cu sediul în Comuna Sânzieni, Str. Principal� Nr. 337, Cod fiscal 
4201821, 

33. COMUNA TURIA cu sediul în Comuna Turia, Str. Principal�, nr. 835, Cod fiscal 4404630, 

34. COMUNA VALEA CRI�ULUI cu sediul în Comuna Valea Cri�ului, Str. Principal� Nr. 136, 
Cod fiscal 527165, 

35. COMUNA VÂLCELE cu sediul în Comuna Vâlcele, Str. Podului Nr. 463, Cod fiscal 
527175, 

36. COMUNA VÂRGHI� cu sediul în Comuna Vârghi�, Str. Principal�, Nr. 423, Cod fiscal 
4404478, 

37. COMUNA ZAGON cu sediul în Comuna Zagon, Str. Principal� Nr. 144, Cod fiscal 
4404486, 

38. COMUNA Z�BALA cu sediul în Comuna Z�bala, Str.  Principal�, Nr. 829, Cod fiscal 
4201848. 

Anexa nr. 2 la Hot�rârea Consiliului local al ______________ nr. ____/2007 

 

PROIECT 

STATUTUL  

ASOCIA�IEI DE DEZVOLTARE ECONOMIC� A TERITORIULUI JUDE�ULUI 
COVASNA (ADETCOV) 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZI�II GENERALE 
 

Art. 13. ASOCIA�IA DE DEZVOLTARE ECONOMIC� A TERITORIULUI 
JUDE�ULUI COVASNA (ADETCOV) reprezint� voin�a membrilor fondatori, prev�zu�i în 
anexa nr. 1 la prezentul statut, care, în limitele competen�elor autorit��ilor lor deliberative �i 
executive, coopereaz� �i se asociaz�, în condi�iile legii, în scopul realiz�rii în comun a unor 
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furniz�rii în comun a unor servicii 
publice, altele decât cele aflate sub inciden�a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilit��i publice. 
 

Art. 14.  (1) Denumirea Asocia�iei este: ASOCIA�IA DE DEZVOLTARE ECONOMIC� 
A TERITORIULUI JUDE�ULUI COVASNA (ADETCOV), denumit� în continuare Asocia�ie. 

(2) Denumirea complet� prev�zut� în alineatul (1) se va reg�si în toate actele Asocia�iei, 
precum �i pe �tampila acesteia. 

Art. 15. (1) 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, republicat�, cu 
derogare de la prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(2) Asocia�ia este organizat� �i func�ioneaz� în conformitate cu dispozi�iile legisla�iei 
române, ale statutului �i ale prezentului act constitutiv. 



Art. 16.  (1) Sediul Asocia�iei se afl� în localitatea Municipiul Sfîntu Gheorghe, Pia�a 
Libert��ii, num�rul 2, 520008, jude�ul Covasna. 

(2) Asocia�ia va putea înfiin�a sau desfiin�a filiale �i sucursale în �ar� �i în str�in�tate, prin 
hot�rârea Consiliului de Administra�ie. 

(3) Sediul Asocia�iei poate fi schimbat, în condi�iile legii, prin hot�rârea Consiliului 
director. 

Art. 17. Durata de func�ionare a Asocia�iei este nedeterminat�, începând de la data 
înscrierii sale ca persoan� juridic�. 
 

CAPITOLUL II 
SCOPUL �I OBIECTIVELE ASOCIA�IEI 

 
Art. 18.  Scopul Asocia�iei este realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 

zonal sau regional, precum �i al furniz�rii în comun a unor servicii publice, altele decât cele care 
intr� sub inciden�a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit��i publice, cu 
respectarea urm�toarelor principii: 

a) progresul social, condi�ionat de recunoa�terea �i admiterea nevoilor fiec�rui individ; 
b) p�strarea unui nivel ridicat �i sigur de cre�tere economic� �i ocupare a for�ei de 

munc�. 
Art. 19. (1) Obiectivele prin care Asocia�ia î�i propune s�-�i aduc� la îndeplinire scopul sunt: 

a) analizarea programelor �i strategiilor de dezvoltare �i stabilirea unor priorit��i �i c�i de 
ac�iune pentru atingerea acestora; 

b) identificarea necesit��ilor de interven�ii, identificarea programelor de finan�are, 
realizarea proiectelor în vederea ob�inerii finan��rilor, implementarea �i monitorizarea acestor 
proiecte; 

c) accesarea fondurilor europene prin proiecte �i programe specifice; 
d) accesarea de fonduri prin intermediul programelor na�ionale de dezvoltare; 
e) implementarea, monitorizarea, evaluarea �i adaptarea la schimb�ri socio-economice a 

Planului de dezvoltare al jude�ului Covasna pe termen mediu (2006-2013) – Agenda 21 local� a 
jude�ului Covasna, precum �i ale localit��ilor membre ale Asocia�iei; 

(2) Asocia�ia urm�re�te prin activitatea sa: 
a) dezvoltarea economico-social� a jude�ului Covasna; 
b) evaluarea situa�iei economico-social� cu scopul dezvolt�rii membrilor asocia�iei; 
c) realizarea unei infrastructuri moderne între localit��ile membre; 
n)  cre�terea calit��ii vie�ii ca urmare a reabilit�rii �i dezvolt�rii infrastructurii locale a 

jude�ului Covasna; 
o) sprijinirea ini�iativelor �i parteneriatului public-privat �i identificarea de noi finan�atori 

prin stimularea �i atragerea capitalului privat român �i str�in; 
p) planificarea �i dezvoltarea mecanismului investi�ional la nivelul jude�elor, municipiilor, 

ora�elor �i comunelor; 
q)  implicarea, în condi�iile legii, a cet��enilor în actul decizional �i atragerea în diferite 

ac�iuni (voluntariat); 
r) sprijinirea dezvolt�rii întreprinderilor mici �i mijlocii, în condi�iile legii; 
s) stimularea �i atragerea capitalului str�in; 
t) protejarea, promovarea �i dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic �i cultural din 

jude�ul Covasna; 
u) orice alte activit��i legale, care conduc la dezvoltarea economic�, social� �i cultural� �i 

care au ca scop final cre�terea calit��ii vie�ii; 
v) realizarea de parteneriate cu alte entit��i juridice publice �i private din �ar� �i din 

str�in�tate în scopul atingerii obiectivelor Asocia�iei; 
w) sprijinirea activit��ii autorit��ilor administra�iei publice, precum �i ale structurilor 

asociative, înfiin�ate potrivit legii, ale unit��ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia�iei în 
domeniile de activitate ale acestora. 
 



CAPITOLUL III 
MODUL DE DOBÂNDIRE �I PIERDERE A CALIT��II DE ASOCIAT, DREPTURILE �I 

OBLIGA�IILE ASOCIA�ILOR 
 

Art. 20. (1) Pot fi membri ai Asocia�iei unit��ile administrativ-teritoriale care sunt de 
acord cu toate prevederile prezentului statut �i care, prin activitatea desf��urat� pot contribui la 
îndeplinirea scopului �i obiectivului Asocia�iei. 

(2) Aderarea la Asocia�ie se face la cererea scris� a împuternicitului unit��ii administrativ-
teritoriale, în temeiul hot�rârii consiliului local sau jude�ean, adresat� Consiliului director. 
Consiliul director propune Consiliului de Administra�ie, aprobarea sau respingerea cererii. 
Hot�rârea se adopt� cu o majoritate simpl� dintre membrii Asocia�iei. 

(3) Reprezentarea membrilor Asocia�iei se asigur� de c�tre împuternicitul unit��ii 
administrativ-teritoriale, pre�edinte, primar, viceprimar, consilier local sau jude�ean, sau alte 
persoane fizice, dup� caz, conform hot�rârii consiliului local sau jude�ean. Încetarea, în condi�iile 
legii, a mandatului de ales local atrage, de drept, încetarea calit��ii de reprezentant al unit��ii 
administrativ-teritoriale asociate �i de membru în organele de conducere ale asocia�iei 

Art. 21. Membrii Asocia�iei fac parte din una din urm�toarele categorii: membri fondatori 
�i membri. 

a) Membrii fondatori sunt acei membri care au ini�iat constituirea Asocia�iei. Ace�tia sunt 
unit��i administrativ-teritoriale, care au adoptat prezentul statut. 

b) Membrii sunt acei membri asocia�i, unit��i administrativ-teritoriale, care ader� la 
Asocia�ie, �i care pl�tesc taxa de înscriere �i cotiza�ia anual�. 

Art. 22. Membrii fondatori �i membrii Asocia�iei au urm�toarele drepturi: 
a) s� participe la lucr�rile Consiliului de Administra�ie, prin reprezentan�ii lor legal 

desemna�i, cu respectarea prevederilor statutare; 
b) s� aleag� �i s� fie ale�i în organele de conducere, administrare �i control ale Asocia�iei; 
c) s� participe la orice manifest�ri sau programe organizate de Asocia�ie; 
d) s� reprezinte Asocia�ia, în limitele mandatului încredin�at, la manifest�ri angajate cu 

ter�i; 
e) s� beneficieze de bunurile �i sprijinul Asocia�iei în îndeplinirea sarcinilor delegate sau 

încredin�ate de Consiliul de Administra�ie; 
f) s� aib� acces la toate informa�iile de interes colectiv referitoare la ac�iunile Asocia�iei, la 

actele constitutive �i hot�rârile adoptate de c�tre Consiliul de Administra�ie sau Consiliul 
director �i s� le foloseasc� pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin 
statutului, intereselor celorlal�i membri �i intereselor Asocia�iei; 

g) s� conteste hot�rârile adoptate de Consiliul director, precum �i hot�rârea de excludere 
din Asocia�ie; 

h) s� se retrag� din Asocia�ie, cu obliga�ia de a notifica în prealabil acest lucru, cu cel pu�in 
30 de zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectiv�. 

Art. 23. Membrii Asocia�iei au urm�toarele obliga�ii: 
a) s� participe activ �i constructiv la lucr�rile Consiliului de Administra�ie, cu respectarea 

prevederilor statutare; 
b) s� respecte prevederile actelor emanate de Asocia�ie, inclusiv angajamentele asumate de 

aceasta; 
c) s� se ab�in� de la disputa �i confruntarea politic� în cadrul activit��ilor promovate de 

Asocia�ie; 
d) s� promoveze eficien�a �i bun�-credin�� în toate ac�iunile de realizare a obiectivelor 

Asocia�iei; 
e) s�-�i îndeplineasc� la un nivel de lucru bine f�cut sarcinile asumate sau încredin�ate de 

Consiliul de Administra�ie �i Consiliul director; 
f) s� nu întreprind� ac�iuni care prin natura lor pot leza interesele morale �i patrimoniale 

ale Asocia�iei; 
g) s� achite contribu�iile materiale �i cotiza�iile datorate la termenele stabilite. Asocia�ii 

care nu-�i achit� cotiza�ia pân� la data de 01 martie a fiec�rui an, decad din dreptul de a participa 



la adoptarea hot�rârilor Consiliului de Administra�ie, pân� la onorarea acestei obliga�ii; 
h) s� anun�e în termen de 15 zile la secretariatul Asocia�iei, orice modificare care a 

survenit în leg�tur� cu persoana sa (schimbarea sediului, a reprezentantului legal, etc.). 
Art. 24. Calitatea de membru al Asocia�iei se pierde: 

a) la cererea scris� a membrului în temeiul hot�rârii consiliului local sau jude�ean adoptat� 
în acest sens; 

b) prin excludere în baza hot�rârii Consiliului de Administra�ie cu votul a dou� treimi 
dintre membrii Asocia�iei �i numai pentru urm�toarele motive: 

b.1.) neplata taxelor �i cotiza�iilor datorate Asocia�iei pe o perioad� de doi ani 
calendaristici consecutiv; 

b.2.) nerespectarea de c�tre membrul în cauz� a clauzelor prezentului statut �i a 
regulamentelor de organizare �i func�ionare ale Asocia�iei; 

b.3.) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Asocia�iei, a scopului �i 
obiectivelor acesteia; 

b.4.) s�vâr�irea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale fa�� de Asocia�ie sau fa�� de 
oricare dintre membrii acesteia; 

b.5.) alte situa�ii de înc�lcare a prezentului Statut, constatate de Consiliul de 
Administra�ie. 

 
CAPITOLUL IV 

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE �I CONTROL 
 

Art. 25. Organele Asocia�iei sunt: 
a) Consiliul de Administra�ie; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul. 

 
Sec�iunea 1. Consiliul de Administra�ie. 

Art. 26. (1) Asocia�ia este condus� de Consiliul de Administra�ie, compus din reprezentan�i 
ai unit��ilor administrativ-teritoriale componente, desemna�i de consiliul local sau de consiliul 
jude�ean la propunerea primarului, respectiv a pre�edintelui consiliului jude�ean, precum �i la 
propunerea consilierilor locali sau jude�eni, dup� caz. 

(2) Pierderea calit��ii de reprezentant al unit��ii administrativ-teritoriale membre, atrage 
dup� sine pierderea calit��ii de reprezentant în Consiliul de Administra�ie �i numirea prin 
hot�râre a consiliului jude�ean sau local a unui nou reprezentant. 

Art. 27. Consiliul de Administra�ie se întrune�te, în �edin�e ordinare, o dat� pe an �i în �edin�e 
extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea Pre�edintelui sau la ini�iativa a cel pu�in 
unei treimi din num�rul membrilor Asocia�iei. 

Art. 28. Convocarea membrilor se face cu cel pu�in 15 zile înainte de data stabilit� pentru 
�edin��. Convocatorul trebuie s� con�in� locul, data �i ora �edin�ei, precum �i ordinea de zi. 

Art. 29. (1) �edin�ele Consiliului de Administra�ie sunt conduse de Pre�edintele acestuia. 
(2) Pre�edintele Consiliului de Administra�ie va fi prezent la toate �edin�ele. În cazurile în 

care nu poate participa din motive obiective, acesta va numi în scris pe Vicepre�edinte sau alt 
membru al Consiliului director care s�-i �in� locul. 

Art. 30. (1) Pentru validitatea hot�rârilor Consiliului de Administra�ie, este necesar� 
participarea a dou� treimi din num�rul membrilor Asocia�iei prezen�i. Dac� acest cvorum nu este 
întrunit la data primei convoc�ri, Consiliul de Administra�ie va fi convocat din nou, la o dat� 
ulterioar�, dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convoc�ri. În acest din urm� caz, 
membrii pot hot�rî în problemele înscrise pe ordinea de zi, indiferent de num�rul membrilor 
prezen�i la �edin��. 

(2) Hot�rârile Consiliului de Administra�ie sunt luate prin vot deschis, cu votul majorit��ii 
membrilor Asocia�iei prezen�i. În cazul egalit��ii de voturi, votul pre�edintelui Consiliului de 
Administra�ie este decisiv. 

Art. 31. Hot�rârile Consiliului de Administra�ie referitoare la excluderea unui membru se iau 



cu majoritate simpl�, în baza unui referat întocmit de c�tre Consiliul director cuprinzând 
motivele excluderii. Propunerea de excludere a unui membru fondator va fi cuprins� într-un 
referat semnat de dou� treimi din membrii fondatori. 

Art. 32. Hot�rârile Consiliului de Administra�ie referitoare la dizolvarea Asocia�iei, la 
modificarea statutului �i a actului constitutiv se iau cu o majoritate de dou� treimi din num�rul 
total al membrilor, pe baza unei propuneri a dou� treimi din membrii fondatori ai Asocia�iei. 

Art. 33. Hot�rârile Consiliului de Administra�ie se afi�eaz� la sediu, socotindu-se astfel aduse 
la cuno�tin�a tuturor membrilor Asocia�iei. Un exemplar al fiec�rei hot�râri, semnat� de 
Pre�edinte �i de Secretar se va arhiva într-un dosar al hot�rârilor Consiliului de Administra�ie, 
într-o ordine cresc�toare a num�rului lor de înregistrare, �i cu consemnarea datei adopt�rii 
hot�rârii. Responsabilitatea �inerii acestei eviden�e revine Consiliului director. 

Art. 34. Consiliul de Administra�ie ia hot�râri cu privire la: 
a) stabilirea strategiei �i a obiectivelor ale Asocia�iei; 
b) analiza, evaluarea activit��ii �i aprobarea raportului de activitate, pentru perioada 

supus� discu�iei; 
c) aprobarea bugetului de venituri �i cheltuieli, a bilan�ului contabil �i a raportului 

Cenzorului; 
d) desc�rcarea de gestiune a Consiliului director pentru anul bugetar precedent; 
e) aprobarea taxei de înscriere, precum �i a cotiza�iei anuale datorat� de c�tre membrii 

Asocia�iei la propunerea Consiliului director; 
f) stabilirea nivelului indemniza�iilor pl�tite membrilor Consiliului director �i 

Cenzorului; 
g) înfiin�area aparatului tehnic al Asocia�iei, aprobarea organigramei, a statului de func�ii 

�i a num�rului de personal în condi�iile legii �i prezentului statut; 
h) stabilirea cvantumului salariilor, indemniza�iilor �i premiilor pentru personalul 

aparatului tehnic al Asocia�iei, angajat cu contract individual de munc�; 
i) alegerea �i revocarea membrilor Consiliului director �i ai Cenzorului; 
j) înfiin�area de filiale �i sucursale în �ar� �i în str�in�tate; 
k) modificarea actului constitutiv �i a statutului; 
l) cooperarea �i asocierea cu unit��i administrativ-teritoriale din str�in�tate, �i aderarea 

la asocia�ii na�ionale �i interna�ionale, în condi�iile legii; 
m) dizolvarea �i lichidarea Asocia�iei, precum �i stabilirea destina�iei bunurilor r�mase 

dup� lichidare; 
n) excluderea membrilor; 
o) orice alte atribu�ii permise de lege sau de statut, la propunerea membrilor, a 

Consiliului director sau a Cenzorului. 
Art. 35. (1) Hot�rârile luate de Consiliul de Administra�ie, în limitele legii, ale actului 

constitutiv �i ale statutului sunt obligatorii chiar �i pentru asocia�ii care nu au luat parte la 
�edin�ele Consiliului de Administra�ie sau au votat împotriv�. Numele persoanelor care au votat 
împotriv�, precum �i cei care s-au ab�inut, se men�ioneaz� expres în procesul-verbal al �edin�ei. 
 (2) Hot�rârile Consiliului de Administra�ie, contrare legii, actului constitutiv sau 
dispozi�iilor cuprinse în statut, pot fi contestate în justi�ie de c�tre oricare dintre asocia�i în 
termen de 30 zile de la data afi��rii, în condi�iile legii. 
 

Sec�iunea a 2-a. Pre�edintele Consiliului de Administra�ie. 
Art. 36. Consiliul de Administra�ie este condus de un pre�edinte, ales cu votul majorit��ii 

membrilor s�i. 
Art. 37.  Pre�edintele Consiliului de Administra�ie îndepline�te urm�toarele atribu�ii 

principale: 
a) exercit� întreaga sa autoritate �i competen�� pentru a determina înf�ptuirea scopului 

Asocia�iei, respectarea prevederilor statutului �i a legisla�iei; 
b) conduce lucr�rile Consiliului de Administra�ie �i ale Consiliului director; 
c) convoac� �edin�ele Consiliului de Administra�ie �i ale Consiliului director; 
d) propune ordinea de zi �i asigur� condi�iile necesare bunei desf��ur�ri a lucr�rilor 



acesteia; 
e) reprezint� Asocia�ia, pe baza mandatului încredin�at de Consiliul de Administra�ie, în 

rela�iile cu persoanele fizice �i juridice, române sau str�ine, în justi�ie, precum �i în orice alte 
împrejur�ri; 

f) exercit� controlul �i îndrumarea Consiliului director; 
g) stabile�te, prin consult�ri cu ceilal�i membri ai Consiliului director, competen�ele �i 

atribu�iile Vicepre�edintelui �i Secretarului; 
h) semneaz� actele �i documentele adoptate de Consiliul de Administra�ie �i Consiliul 

director, precum �i pe cele emise personal; 
i) p�streaz� �i folose�te �tampila Asocia�iei; 
j) deleg� sarcini c�tre membrii Asocia�iei, în conformitate cu programul de activit��i 

aprobat; 
k) întocme�te împreun� cu Consiliul director rapoarte anuale de activitate, pe care le 

prezint� spre aprobare Consiliului de Administra�ie; 
l) îndepline�te orice alte atribu�ii stabilite de Consiliul de Administra�ie sau decise de 

Consiliul director. 
 

Sec�iunea a 3-a. Consiliul director. 
Art. 38. (1) Consiliul director asigur� punerea în executare a hot�rârilor Consiliului de 

Administra�ie �i conduce Asocia�ia în intervalul dintre �edin�ele Consiliului de Administra�ie. 
(2) Consiliul director se compune din 9 membri, dintre care un Pre�edinte, 2 

Vicepre�edin�i, Secretar �i 5 membri, ale�i prin votul majorit��ii membrilor Consiliului de 
Administra�ie, pentru un mandat de 3 (trei) ani, începând de la data înregistr�rii Asocia�iei. 

(3) Pre�edintele Consiliului de Administra�ie este �i pre�edintele Consiliului director. 
(4) Mandatul membrilor Consiliului director înceteaz� înainte de expirarea duratei pentru 

care au fost ale�i pentru urm�toarele motive: 
a) demisie; 
b) revocare; 
c) pierderea calit��ii de membru al Asocia�iei de c�tre unitatea administrativ-teritorial� 

care l-a desemnat; 
d) pierderea calit��ii de reprezentant al unit��ii administrativ-teritoriale care l-a 

desemnat; 
e) expirarea sau încetarea mandatului de primar, viceprimar, pre�edinte, vicepre�edinte, 

consilier local sau jude�ean, de�inut în autoritatea administra�iei publice locale ale unit��ilor 
administrativ-teritoriale membre; 

f) imposibilitatea de a-�i exercita atribu�iile; 
g) deces. 

(5) La sfâr�itul mandatului to�i membrii Consiliului director �i Cenzorului a Asocia�iei sunt 
obliga�i s� predea actele �i documentele Asocia�iei cu care au lucrat sau la care au avut acces, în 
baza unui proces-verbal întocmit în acest sens. 

(6) Consiliul director î�i poate elabora un Regulament de organizare �i func�ionare, aprobat 
de Consiliul de Administra�ie. 

Art. 39. (1) Membrii Consiliului director sunt ale�i dintre reprezentan�ii legali ai membrilor 
Asocia�iei, precum �i din aparatele de specialitate ale consiliilor locale sau jude�ene ai unit��ilor 
administrativ-teritoriale membre, în limita a cel mult o p�trime din componen�a sa. 

(2) Dup� expirarea perioadei pentru care au fost ale�i, membrii Consiliului director au 
posibilitatea de a r�mâne în func�ie pentru un nou mandat, dar nu mai mult de dou� mandate 
consecutive. 

Art. 40. Consiliul director se întrune�te în �edin�e de lucru lunare sau ori de câte ori este 
nevoie, la convocarea Pre�edintelui sau a cel pu�in o treime dintre membrii s�i. 

Art. 41. (1) Consiliul director lucreaz� valabil în prezen�a majorit��ii dintre membrii s�i �i 
adopt� hot�râri cu votul majorit��ii membrilor prezen�i. Hot�rârile Consiliului director se 
semneaz� de membrii Consiliului director prezen�i. Lipsa f�r� motiv a unui membru la trei 
întâlniri consecutive ale Consiliului, poate atrage excluderea acestuia din Consiliul director. 



(2) Hot�rârile luate de Consiliul director, în limitele legii �i ale prezentului statut sunt 
obligatorii chiar �i pentru membrii care nu au luat parte la �edin�a Consiliului director sau au 
votat împotriv�. 

Art. 42. Atribu�iile Consiliului director: 
a) nume�te, pe baz� de concurs, Directorul executiv al aparatului tehnic, care va avea un 

vot consultativ în Consiliul director; 
b) analizeaz� �i decide asupra cererilor de înscriere în Asocia�ie �i le înainteaz� spre 

confirmare Consiliului de Administra�ie; face propuneri motivate cu privire la excluderea 
membrilor; 

c) transmite institu�iilor abilitate de lege modific�rile statutare, schimb�rile de 
componen�� ale Consiliului director, a conturilor bancare, precum �i a sediului Asocia�iei; 

d) propune cvantumul taxelor de înscriere �i a cotiza�iilor; 
e) aprob� fi�ele posturilor �i deruleaz� procedurile de angajare a personalului aparatului 

tehnic, aprobat de Consiliul de Administra�ie sau convenit prin prevederile contractelor de 
finan�are; 

f) propune Consiliului de Administra�ie spre aprobare Regulamentul de organizare �i 
func�ionare al Asocia�iei; 

g) asigur� func�ionarea eficient� a compartimentelor aparatului tehnic (achizi�ii publice, 
administrativ; contabilitate; audit; investi�ii, patrimoniu �i proiectare; managementul proiectelor; 
resurse umane; secretariat, etc.); 

h) asigur� rapoartele periodice prev�zute de legisla�ie sau de obliga�iile contractuale; 
i) stabile�te �i aprob� calendarul ac�iunilor Asocia�iei; ia m�surile curente necesare 

pentru derularea activit��ilor planificate; r�spunde de calitatea, legalitatea �i încadrarea în costuri 
ai acestor activit��i; 

j) angajeaz� programe de parteneriat cu organisme na�ionale �i interna�ionale; 
k) hot�r��te cu privire la încheierea de contracte cu ter�e persoane; 
l) gestioneaz� patrimoniul, conturile bancare �i activit��ile financiare curente ale 

Asocia�iei; 
m) hot�r��te cu privire la participarea Asocia�iei la concursuri de finan�are �i asigur� 

implementarea programelor conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor �i legisla�iei 
na�ionale; 

n) accept� dona�iile f�cute Asocia�iei; 
o) prezint� anual Consiliului de Administra�ie un raport cu privire la activitatea 

Consiliului director, precum �i cu privire la situa�ia financiar� a Asocia�iei; 
p) hot�r��te în orice problem� curent� care nu este specificat� prin statut ca fiind de 

competen�a Consiliului de Administra�ie. 
 

Sec�iunea a 4-a. Cenzorul. 
Art. 43. (1) Controlul financiar al Asocia�iei este asigurat de un cenzor, ales de Consiliul de 

Administra�ie pentru un mandat de 3 ani. 
(2) În realizarea competen�elor sale, Cenzorul: 

a) verific� sursele de venituri ale Asocia�iei, conform prevederilor bugetare, programelor 
de asisten�� �i documentelor primare ale Asocia�iei; 

b) verific�, inopinant �i periodic, legalitatea modului în care sunt cheltuite �i gestionate 
resursele materiale �i financiare ale Asocia�iei, conform documentelor de eviden�� �i urm�rire; 

c) verific� încadrarea cheltuielilor Asocia�iei în limitele bugetului aprobat de Consiliul de 
Administra�ie sau de programele de finan�are angajate de Asocia�ie; 

d) verific� legalitatea �i conformitatea întocmirii documentelor bancare �i a extraselor de 
cont; 

e) verific� legalitatea, conformitatea �i încadrarea în termene a rapoartelor financiare 
cerute de lege �i de prevederile contractelor de finan�are ale Asocia�ie; 

f) verific� legalitatea �i conformitatea documentelor de plat� a salariilor �i 
indemniza�iilor aprobate, cu prevederile bugetare; 

g) prezint� semestrial Consiliului director rapoarte scrise asupra activit��ii sale; 



h) prezint� Consiliului director propuneri pentru o mai eficient� gestionare a resurselor 
materiale �i b�ne�ti ale Asocia�iei; 

i) întocme�te Rapoarte anuale de control a gestiunii Asocia�iei �i le prezint� Consiliului 
de Administra�ie; 

j) poate participa la �edin�ele Consiliului director, în care se dezbat probleme din 
domeniul s�u de competen��; 

k) îndepline�te orice alte atribu�ii prev�zute de lege sau stabilite de Consiliul de 
Administra�ie al Asocia�iei. 

(3) Cenzorul trebuie s� fie contabil autorizat sau expert contabil, în condi�iile legii. 
Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. 

(4) Cenzorul î�i poate elabora un regulament de organizare �i func�ionare aprob� de 
Consiliul de Administra�ie. 
 

Sec�iunea 5-a. Aparatul tehnic. 
Art. 44. Activitatea Asocia�iei se va desf��ura prin aparatul tehnic, înfiin�at de Consiliul de 

Administra�ie, condus de un director executiv. 
Art. 45.  (1) Consiliul director nume�te, pe baz� de concurs, un director executiv al aparatului 

tehnic al Consiliului de Administra�ie. Acesta va îndeplini orice atribu�ii prev�zute în statut sau 
stabilite de Consiliul de Administra�ie, Consiliul director sau prin fi�a postului. Aceast� persoan� 
are calitatea de împuternicit cu func�ii executive a aparatului tehnic, având statutul juridic de 
angajat al Asocia�iei. Persoana acestuia poate fi schimbat� în condi�iile stabilite de codul muncii 
�i, respectiv, de contractul colectiv �i individual de munc�. 

(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a func�iei lor, din componen�a 
organelor de conducere �i administrare ale Asocia�iei, dar are vot consultativ în Consiliul 
director. 

Art. 46. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului 
executiv, în domenii conforme cu scopul �i obiectivele asocia�iei. 

(2) Personalul aparatului tehnic al Asocia�iei va fi format dintr-un num�r de cel mult 50 de 
persoane, angajate pe baz� de contract individual de munc�, cu respectarea dispozi�iilor legale. 

(3) Atribu�iile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare �i 
func�ionare, pe baza propunerii Consiliului director, aprobate de Consiliul de Administra�ie. 

 
Sec�iunea a 6-a. Registrele legale. 

Art. 47. Asocia�ia, prin Secretarul Consiliului director, va �ine �i va actualiza urm�toarele 
registre legale: 

a) Hot�rârile Consiliului de Administra�ie; 
b) Hot�rârile Consiliului director; 
c) Procesele-verbale ale Consiliului de Administra�ie; 
d) Procesele-verbale ale Consiliului director; 
e) Bilan�ul �i contul de profit �i pierdere; 
f) Registrul inventar; 
g) Registrul rapoartelor Cenzorului; 
h) Registrul rapoartelor de audit;  
i) Lista membrilor. 

 
Sec�iunea a 7-a. Procesele-verbale. 

Art. 48. Lucr�rile Consiliului de Administra�ie �i ale Consiliului director se consemneaz� în 
procese-verbale, înregistrate într-un registru special, semnate de Pre�edinte �i de cel care l-a 
întocmit. 

Art. 49. Procesele-verbale vor fi ata�ate la registre în ordine cronologic�. Înregistr�rile vor fi 
p�strate timp de cel pu�in 5 (cinci) ani, dac� prin lege nu se prevede o perioad� mai îndelungat�. 

Art. 50. Membrii Asocia�iei, Consiliului director, Cenzorului �i aparatul tehnic vor avea 
dreptul de acces liber la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita copii sau extrase dup� 
aceste procese-verbale, care vor fi semnate de c�tre Pre�edinte sau, în lipsa acestuia, de c�tre doi 



membri ai Consiliului director. 
 

CAPITOLUL V 
CATEGORII �I RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIA�IEI 

 
Art. 51. (1) Patrimoniul ini�ial al Asocia�iei este de _______ EURO �i const� din aporturi în 

numerar ai membrilor fondatori. 
(2) Asocia�ii vor putea aduce în patrimoniul Asocia�iei �i aporturi în natur�. 

Art. 52. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asocia�iei sunt: 
a) taxa de înscriere reprezentând echivalentul în lei a 1.000 EURO, la cursul oficial al 

BNR din ziua pl��ii, pl�tibil� de membrii fondatori la constituirea Asocia�iei, iar de c�tre 
membrii asocia�i, în termen de 30 zile de la data aprob�rii de c�tre Consiliul director a cererii de 
primire în Asocia�ie; 

b) cotiza�ia anual� este stabilit� în EURO �i este echivalentul în lei la cursul oficial al 
BNR din ziua pl��ii, dup� cum urmeaz�: 

b.1. Jude�ul Covasna 10.000 EURO/an; 
b.2. Municipii, ora�e peste 50.000 de locuitori 6.000 EURO/an; 
b.3. Municipii, ora�e între 15.001-50.000 de locuitori 4.000 EURO/an; 
b.4. Ora�e sub 15.000 de locuitori 3.000 EURO/an; 
b.5. Comunele din jude�ul Covasna:  

b.5.1. pân� la 2.000 de locuitori 1.000 EURO/an; 
b.5.2. între 2.001 �i 3.500 de locuitori 2.000 EURO/an; 
b.5.3. peste 3.500 de locuitori 3.000 EURO/an. 

c) dobânzi bancare; 
d) dona�ii, sponsoriz�ri, subven�ii sau subscrip�ii publice din �ar� �i din str�in�tate; 
e) sprijin material �i financiar acordat de alte asocia�ii sau funda�ii, na�ionale sau 

interna�ionale; 
f) finan��ri din programe angajate a fi implementate de Asocia�ie; 
g) contribu�ii de la bugetele locale sau bugetul na�ional, angajate conform legii; 
h) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultan�� pentru ter�i, acordate în 

condi�iile legii; 
i) pre�uri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de 

compartimentele Asocia�iei; 
j) dispozi�ii testamentare f�cute de ter�e persoane în favoarea Asocia�iei; 
k) încas�ri rezultate în urma unor publica�ii sau manifest�ri cu tax�, organizate de 

Asocia�ie; 
l) alte forme de venituri. 

(2) Cotiza�ia anual� se achit� pân� la data de 01 martie a anului pentru care ea este 
datorat�. 

(3) Asocia�ia poate s� înfiin�eze societ��i comerciale în scopul realiz�rii mijloacelor 
financiare necesare îndeplinirii obiectivelor Asocia�iei. Dividendele ob�inute de Asocia�ie, din 
activit��ile acestor societ��i comerciale, dac� nu se reinvestesc în acelea�i societ��i comerciale, se 
folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asocia�iei. 

 
CAPITOLUL VI 

DIZOLVAREA �I LICHIDAREA 
 

Art. 53. Asocia�ia se dizolv�: 
a) de drept; 
b) prin hot�râre judec�toreasc�; 
c) prin hot�rârea Consiliului de Administra�ie. 

Art. 54. (1) Asocia�ia se dizolv� de drept prin: 
a) realizarea în totalitate sau, dup� caz, imposibilitatea realiz�rii scopului pentru care a 

fost constituit�, dac� în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 



schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii Consiliului de Administra�ie sau a Consiliului director în 

conformitate cu prevederile prezentului statut, dac� aceast� situa�ie dureaz� mai mult de un an de 
la data la care Consiliul de Administra�ie sau, dup� caz, Consiliul director trebuia s� se 
constituie; 

c) reducerea num�rului de membri asocia�i sub limita fixat�, dac� acesta nu a fost 
complinit în termen de trei luni de la producerea sa. 

(2) Constatarea dizolv�rii se realizeaz� prin hot�rârea judec�toriei în a c�rei circumscrip�ie 
teritorial� se afl� sediul Asocia�iei, la cererea oric�rei persoane interesate. 

Art. 55. Asocia�ia se dizolv�, prin hot�râre judec�toreasc�, la cererea oric�rei persoane 
interesate: 

a) când scopul sau activitatea Asocia�iei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) când realizarea scopului este urm�rit� prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) când Asocia�ia urm�re�te un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) când Asocia�ia a devenit insolvabil�. 

Art. 56. Asocia�ia se poate dizolva �i prin hot�râre a Consiliului de Administra�ie, luat� cu 
votul a dou� treimi din num�rul membrilor Asocia�iei. În termen de 15 zile de la data �edintei la 
care s-a hot�rât dizolvarea, hot�rârea Consiliului de Administra�ie se depune la judec�toria în a 
c�rei circumscrip�ie teritorial� î�i are sediul Asocia�ia, pentru a fi înscris� în Registrul asocia�iilor 
�i funda�iilor. 

Art. 57. În cazul dizolv�rii Asocia�iei, bunurile r�mase în urma lichid�rii vor fi transmise 
c�tre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asem�n�tor prin 
atribuire de instan�a judec�toreasc� competent�. 

Art. 58. (1) În cazul dizolv�rii de drept sau prin hot�râre judec�toreasc�, prev�zute la 
articolele de mai sus, lichidatorii vor fi numi�i prin îns��i hot�rârea judec�toreasc�. 

(2) În cazul dizolv�rii hot�râte de Consiliul de Administra�ie, lichidatorii vor fi numi�i de 
c�tre Consiliul de Administra�ie. 

(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului director înceteaz� o dat� cu numirea 
lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în 
condi�iile legii. 

Art. 59. Imediat dup� intrarea lor în func�ie, lichidatorii vor face inventarul �i vor încheia un 
bilan� care s� constate situa�ia exact� a activului �i pasivului Asocia�iei. Lichidatorii sunt obliga�i 
s� primeasc� �i s� p�streze registrele �i orice alte acte ale Asocia�iei. De asemenea, ei vor �ine un 
registru cu toate opera�iunile lichid�rii, în ordinea datei acestora. Lichidatorii î�i îndeplinesc 
mandatul sub controlul Cenzorului. 

Art. 60. Lichidatorii sunt obliga�i s� continue opera�iunile juridice în curs, s� încaseze 
crean�ele, s� pl�teasc� creditorii �i, dac� numerarul este insuficient, s� transforme �i restul 
activului în bani, procedând la vânzarea prin licita�ie public� a bunurilor mobile �i imobile. 
Lichidatorii pot realiza numai acele opera�iuni noi care sunt necesare finaliz�rii celor aflate în 
curs. 

Art. 61. Lichidatorii nu pot încheia opera�iunile �i nu pot remite celor în drept contul gestiunii 
decât dup� expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolv�rii Asocia�iei. 

Art. 62. Lichidatorii r�spund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
Art. 63. Atât fa�� de Asocia�ie cât �i fa�� de membrii asocia�i, lichidatorii sunt supu�i regulilor 

mandatului. 
Art. 64. Dup� terminarea lichid�rii, lichidatorii sunt obliga�i ca în termen de dou� luni s� 

depun� bilan�ul, registrul jurnal �i un memorandum, declarând opera�iunile de lichidare la 
Registrul asocia�iilor �i funda�iilor al judec�toriei în a c�rei circumscrip�ie teritorial� î�i are 
sediul Asocia�ia. Lichidatorii sunt obliga�i s� îndeplineasc� toate procedurile pentru publicarea 
lichid�rii �i radierea Asocia�iei din Registrul asocia�iilor �i funda�iilor. 

Art. 65. Dac� în termen de 30 de zile de la depunerea bilan�ului nu se înregistreaz� nici o 
contesta�ie, bilan�ul se consider� definitiv aprobat �i lichidatorii, cu autorizarea judec�toriei, vor 
remite celor în drept bunurile �i sumele r�mase de la lichidare, împreun� cu toate registrele �i 
actele Asocia�iei �i ale lichid�rii. Numai dup� aceasta lichidatorii vor fi considera�i desc�rca�i �i 



li se va elibera, în acest scop, un act constatator. 
Art. 66. Contesta�iile la bilan�ul lichidatorilor se pot formula de orice persoan� interesat� la 

judec�toria în a c�rei circumscrip�ie teritorial� se afl� sediul Asocia�iei. 
Art. 67. Asocia�ia înceteaz� a fiin�a la data radierii din Registrul asocia�iilor �i funda�iilor. 

 
CAPITOLUL VII 

DISPOZI�II FINALE 
 

Art. 68. Primul mandat al membrilor Consiliului director �i al Cenzorului curge de la data 
r�mânerii definitive a sentin�ei prin care s-a dispus dobândirea personalit��ii juridice a Asocia�iei 
�i a înregistr�rii acesteia în registrul special al instan�ei. 

Art. 69. Anul fiscal al Asocia�iei coincide cu anul calendaristic. 
Art. 70. Litigiile Asocia�iei cu persoane fizice sau juridice, dac� nu pot fi rezolvate pe cale 

amiabil�, sunt de competen�a instan�elor judec�tore�ti de drept comun. 
Art. 71. (1) Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile art. 11, 12 �i 13 din Legea 

administra�iei publice locale nr. 215/2001, republicat�, �i cu prevederile Ordonan�ei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(2) Prevederile prezentului statut se completeaz� cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 72. (1) Actul s-a redactat �i semnat în fa�a ___________. 

(2) Prezentul STATUT a fost redactat în _______ exemplare originale în cadrul 
Cabinetului de avocat ___________care în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 
54/1995 �i ale Statutului profesiei de avocat, atest identitatea reprezentan�ilor p�r�ilor, respectiv a 
domnului _________, domiciliat în _________;domnul _________. 

Art. 73. Semn�turile membrilor fondatori sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul statut. 
Art. 74. Anexele nr. 1-2 fac parte integrant� din prezentul statut. 

 
 
Sfântu Gheorghe, _____________ 2007.  

 

Anexa nr. 1 la Statutul  
 ASOCIA�IEI DE DEZVOLTARE ECONOMIC� A TERITORIULUI JUDE�ULUI 

COVASNA (ADETCOV) 

privind membrii Asocia�iei 

 

39. JUDE�UL COVASNA cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-�a Libert��ii Nr. 4, Cod 
fiscal 4201988, 

40. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 
Decembrie 1918 Nr. 2, Cod fiscal 4404605, 

41. ORA�UL COVASNA cu sediul în Ora�ul Covasna, Str. Piliske Nr. 1, Cod fiscal 525200, 

42. COMUNA AITA MARE cu sediul în Comuna Aita-Mare, Str. Principal�, Nr. 206, Cod 
fiscal 4201929, 

43. COMUNA ARCU� cu sediul în Comuna Arcu�, P-�a Gábor Áron Nr. 237, Cod fiscal 
16318699, 

44. COMUNA B��ANI cu sediul în Comuna B��anii Mari, Str. Principal�, Nr. 474, Cod fiscal 
4202177, 

45. COMUNA BELIN cu sediul în Comuna Belin, Str. Principal� Nr. 390, Cod fiscal 4404567, 



46. COMUNA BIXAD cu sediul în Comuna Bixad, Str. Ciucului Nr. 558, Cod fiscal 16355433, 

47. COMUNA BODOC cu sediul în Comuna Bodoc, Str. Principal� Nr. 69, Cod fiscal 4404621, 

48. COMUNA BORO�NEU MARE cu sediul în Comuna Boro�neu Mare, Nr. 393, Cod fiscal 
4201970, 

49. COMUNA BRATE� cu sediul în Comuna Brate�, Nr. 61, Cod fiscal 4404656,  

50. COMUNA BR�DU� cu sediul în Comuna Br�du�, Str. �colii, Nr. 171, Cod fiscal 4404400,  

51. COMUNA BRE�CU cu sediul în Comuna Bre�cu, Str. Principal� Nr. 142, Cod fiscal 
14201864,  

52. COMUNA CATALINA cu sediul în Comuna Catalina, Nr. 413, Cod fiscal 4201783, 

53. COMUNA CHICHI� cu sediul în Comuna Chichi�, Str. Mare Nr. 103, Cod fiscal 4201899, 

54. COMUNA COMAND�U cu sediul în Comuna Comand�u, Nr. 63, Cod fiscal 4201937, 

55. COMUNA DALNIC cu sediul în Comuna Dalnic, Str. Principal� Nr. 45, Cod fiscal 
16355441, 

56. COMUNA DOBÂRL�U cu sediul în Comuna Dobârl�u, Str. Principal� Nr. 233, Cod fiscal 
527085,  

57. COMUNA ESTELNIC cu sediul în Comuna Estelnic, Str. Principal�, Nr. 175, Cod fiscal 
12257105, 

58. COMUNA GHELIN�A cu sediul în Comuna Ghelin�a, Nr. 345, Cod fiscal 4201945, 

59. COMUNA GHIDFAL�U cu sediul în Comuna Ghidfal�u, Str. Principal� Nr. 108, Cod 
fiscal 4201805, 

60. COMUNA H�GHIG cu sediul în Comuna H�ghig, Str. M.Viteazul Nr. 258, Cod fiscal 
527100, 

61. COMUNA ILIENI cu sediul în Comuna Ilieni, Nr. 97, Cod fiscal 4404419, 

62. COMUNA LEMNIA cu sediul în Comuna Lemnia, Str. Principal�, Nr. 170, Cod fiscal 
4201856,  

63. COMUNA MALNA� cu sediul în Comuna Malna�, Str. Principal� Nr. 30, Cod fiscal 
4201759,  

64. COMUNA MERENI cu sediul în Comuna Mereni, Str. Principal� Nr. 250, Cod fiscal 
16260082, 

65. COMUNA MICFAL�U cu sediul în Comuna Micfal�u, Str. Principal�, Nr. 165, Cod fiscal 
16410805, 

66. COMUNA MOAC�A cu sediul în Comuna Moac�a, Nr. 354, Cod fiscal 4201740, 

67. COMUNA OZUN cu sediul în Comuna Ozun, Str. Gábor Áron, Nr. 75, Cod fiscal 4201910, 

68. COMUNA POIAN cu sediul în Comuna Poian, Str. Principal�, Nr. 10, Cod fiscal 4201953, 



69. COMUNA RECI cu sediul în Comuna Reci, Str. Principal� Nr. 268, Cod fiscal 4404311, 

70. COMUNA SÂNZIENI cu sediul în Comuna Sânzieni, Str. Principal� Nr. 337, Cod fiscal 
4201821, 

71. COMUNA TURIA cu sediul în Comuna Turia, Str. Principal�, nr. 835, Cod fiscal 4404630, 

72. COMUNA VALEA CRI�ULUI cu sediul în Comuna Valea Cri�ului, Str. Principal� Nr. 136, 
Cod fiscal 527165, 

73. COMUNA VÂLCELE cu sediul în Comuna Vâlcele, Str. Podului Nr. 463, Cod fiscal 
527175, 

74. COMUNA VÂRGHI� cu sediul în Comuna Vârghi�, Str. Principal�, Nr. 423, Cod fiscal 
4404478, 

75. COMUNA ZAGON cu sediul în Comuna Zagon, Str. Principal� Nr. 144, Cod fiscal 
4404486, 

76. COMUNA Z�BALA cu sediul în Comuna Z�bala, Str.  Principal�, Nr. 829, Cod fiscal 
4201848. 
 


