
ACTUL CONSTITUTIV 
al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor 

 
“ ECO SEPSI” 

 
           

I.Asociaţii: 
 

    1. Municipiul SFÂNTU GHEORGHE, prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe, cu sediul în 
municipiul Sfântu Gheorghe, 1 Decembrie 1918 nr.2, judeţul Covasna, având CIF. 4404605, 
numărul contului IBAN  RO09TREZ25624670220XXXXX, deschisl la Trezoreria Sf. Gheorghe, 
reprezentat  de ANTAL ÁRPÁD - ANDRÁS, în calitate de primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local  Sfântu Gheorghe nr.____________ . din.________; 
    2. Comuna CHICHIŞ prin Consiliul Local Chichiş,  cu sediul în localitatea Chichiş, judeţul 
Covasna, CIF 4201899 cont. RO78TREZ2565040XXX000288, deschis la Trezoreria mun. Sf. 
Gheorghe, reprezentat de  SÁNTA GYULA, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Chichis nr.__________ din _______; 
     3. Comuna  ILIENI, prin Consiliul Local ILIENI, cu sediul în localitatea Ilieni str. Kossuth 
Lajos nr. 97, judeţul Covasna, CIF 4404419, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX,deschis la 
Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de FODOR IMRE, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ozun nr._______din_____. 
 denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de de salubrizare a localităţilor  
(denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr.101/2006 de salubrizare a localităţilor, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 
 
    II. Denumirea 
 
    Denumirea Asociaţiei este "ECO SEPSI", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii 
nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiţiei. 
 
    III. Sediul 
 
    Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Sfântu Gheorghe 520033, strada Energiei nr. 2, 
judeţul Covasna. 
 
    IV. Durata 
 
    Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe. 
    V. Voinţa de asociere/Scopul Asociaţiei 
    (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în 
cadrul Asociaţiei "ECO SEPSI" constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 
finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a 
localităţilor,   pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 



realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate 
înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente 
Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 
    Acest scop se va completa de la caz la caz, în funcţie de specificul fiecărui serviciu şi de 
particularităţile locale. 
    (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui 
contract de delegare a gestiunii, atribuit operatorului regional conform prevederilor Legii nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile. 
   
    VI. Patrimoniul iniţial 
 
    (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 500,00 lei, constituit din contribuţia în numerar  a 
asociaţilor, după cum urmează: 
   Municipiul Sfântu Gheorghe-300,00 lei; 
   Comuna Chichiş – 100,00 lei; 
   Comuna Ilieni – 100,00 lei. 
    (2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 
    a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
    b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
    c) donaţii, sponsorizări sau legate; 
    d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. 
    (4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 
    VII. Primele organe de conducere, administrare şi control 
    Conducerea Asociaţiei 
    Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 
asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. 
 
    Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale: 
    - dl.  ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS,  numit de Consiliul Local Sfântu Gheorghe; 
    - dl.  SÁNTA GYULA,  numit de Consiliul Local Chichiş; 
    - dl.  FODOR IMRE, numit de Consiliul Local ILIENI. 
    Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile 
prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel. 
    Administrarea Asociaţiei 
    Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele 
Asociaţiei şi încă 2  membri  numiţi de adunarea generală pe o perioada de 4 ani.  Componenţa 
consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor 
membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. Numărul membrilor 
consiliului director se va putea modifica în baza hotărârii  
    Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director: 
 
    ● ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS - preşedintele Asociaţiei, cetăţean român, cu domiciliul în 
municipiul Sfântu Gheorghe str. Kökényes, nr.25, judeţul Covasna, născut în oraşul Rupea, la 
data de 10.08.1975, posesor al CI. Seria KV nr. 201345, având CNP 1750810141059, eliberat de 
SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 24.09.2008; 
         
    ● SÁNTA GYULA, -membru,  cetăţean român, cu domiciliul în satul Chichiş, comuna 
Chichiş nr.104, judeţul Covasna, născut în mun. Sfântu Gheorghe la data de 25.12.1968.,  
posesor al C.I seria KV nr. 013445, având CNP. 1681225141039, eliberat de mun. Sfântu 
Gheorghe la data de 11.02.2000; 



 
    ● FODOR IMRE – membru,  cetăţean român, cu domiciliul în satul Ilieni, comuna  Ilieni 
nr.175, judeţul Covasna, născut în mun. Sfântu Gheorghe la data de 06.04.1975.,posesor al C.I 
seria KV nr. 176717, având CNP. 1750406141063, eliberat  de SPCLEP Sfântu Gheorghe la data 
de 27.03.2007. 
 
              
    Controlul financiar al Asociaţiei 
    Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 
minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu 
posibilitatea prelungirii. 
    Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt: 
 
KNOP VENCZEL, cetăţean român, născut la data de 22.10.1951, în localitatea Praid judeţul 
Harghita, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga bl.34C sc. B etaj 4, 
apartament 10, judeţul Covasna, titular al C.I. Seria KV. nr. 064569, CNP 1555022141064, eliberat 
de mun. Sfântu Gheorghe la data de 04.06.2002;  
TANKO PARASCHIVA, cetăţean român, născută la data de 30.04.1951., în municipiul Dej, 
judeţul Cluj, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Livezii nr.9, judeţul Covasna, titular 
al C.I. Seria KV. nr. 046644, CNP.2510430141043, eliberat de mun. Sfântu Gheorghe la data de 
10.09.2001; 
MOCANU MARIUS, cetăţean român, născut la data de 24.12.1976., în municipiul Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr.21, 
bl.17, sc. A etaj 1, apartament 6, judeţul Covasna, titular al C.I. Seria KV. nr.080860, 
CNP.1761224141044, eliberat de mun. Sfântu Gheorghe la data de 18.12.2002. 
  
    VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte 
dl BARDÓCZI SÁNDOR, consilier juridic, cetăţean român , domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. 
Puskás Tivadar, nr.49, titular al C.I., seria KV nr. 008285, CNP. 1750810141032. 
    Prezentul act constitutiv a fost redactat în 7 exemplare originale, azi, data autentificării. 
 
   
 
 
 
  ASOCIAŢII: 
 
    Municipiul SFÂNTU GHEORGHE, 
              prin Primar 
 ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS 
    [semnătura şi ştampila] 
 
   Comuna CHICHIŞ, 
           prin primar 
     SÁNTA GYULA 
    [semnătura şi ştampila] 
 
    Comuna ILIENI 
          prin primar  
 FODOR IMRE 
    [semnătura şi ştampila] 


