
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 94/2009 
 

ACT CONSTITUTIV 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “SEPSI” 

 
I. Asociaţii: 

 
1. Municipiul SFÂNTU GHEORGHE, prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, având CIF 4404605, reprezentat 
de ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS, în calitate de primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
nr.___ din ________; 
 
2. Comuna ARCUŞ, prin Consiliul Local al Comunei Arcuş, cu sediul în 
localitatea Arcuş, Piaţa Gábor Áron nr. 237, judeţul Covasna, CIF 
16318699, reprezentată de MÁTHÉ ÁRPÁD, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Arcuş nr._____ din _______; 
 
3. Comuna CHICHIŞ prin Consiliul Local al Comunei Chichiş, cu sediul în 
localitatea Chichiş, str. Mare 103, judeţul Covasna, CIF 4201899, 
reprezentată de SÁNTA GYULA, în calitate de primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chichiș nr.____ din 
_______; 
 
4. Comuna GHIDFALĂU prin Consiliul Local al Comunei Ghidfalău, cu 
sediul în localitatea Ghidfalău, nr. 108, judeţul Covasna, CIF 4201805, 
reprezentată de BERDE JÓZSEF, în calitate de primar, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Comunei Ghidfalău nr.____ 
din _______; 
 
5. Comuna ILIENI, prin Consiliul Local al Comunei Ilieni, cu sediul în 
localitatea Ilieni, str. Principală nr. 97, judeţul Covasna, CIF 4404419, 
reprezentată de FODOR IMRE, în calitate de primar, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ilieni nr._____ 
din_____, 
 
6. Comuna OZUN prin Consiliul Local al Comunei Ozun, cu sediul în 
localitatea Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, judeţul Covasna, CIF 4201910, 



reprezentată de Dr. RÁDULY ISTVÁN, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun 
nr.___ din _______; 
 
7. Comuna RECI prin Consiliul Local al Comunei Reci, cu sediul în 
localitatea Reci, str. Principală nr. 268, judeţul Covasna, CIF 4404311, 
reprezentată de DÁLNOKI LAJOS, în calitate de primar, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Reci nr.___ din 
_______; 
 
8. Comuna VALEA CRIŞULUI, prin Consiliul Local al Comunei Valea 
Crişului, cu sediul în localitatea Valea Crişului, str. Principală nr. 262, 
judeţul Covasna, CIF 4202207, reprezentată de IOACHIM SILVIU, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Comunei Valea Crişului nr.____ din _______; 
 
 denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, s-au asociat şi au 
înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară în scopul realizării în 
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal şi al furnizării unor 
servicii publice (denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
II. Denumirea 
 
Denumirea Asociaţiei este "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
SEPSI", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 67.954 din 
05.12.2008., eliberată de Ministerul Justiţiei. 
 
III. Sediul 
 
Sediul Asociaţiei este în România, comuna Ilieni, cod postal 527105, 
localitatea Ilieni, nr. 105, 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 de dezvoltare intercomunitară "SEPSI", 
constituită în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de 
interes zonal şi al furnizării unor servicii publice, pe raza de competenţă a 
unităţilor administrativ-teritoriale membre. Acest scop se va completa de la 
caz la caz, în funcţie de natura investiţiilor publice, în funcţie de specificul 
fiecărui serviciu şi de particularităţile locale. 
 
VI. Patrimoniul iniţial 
 
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 1000,00 lei, constituit din 
contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează: 
Municipiul Sfântu Gheorghe – 300,00 lei; 
Comuna Arcuş – 100,00 lei; 
Comuna Valea Crişului – 100,00 lei; 
Comuna Ghidfalău – 100,00 lei; 
Comuna Reci – 100,00 lei; 
Comuna Ozun – 100,00 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: 



-; 
-; 
-; 
-; 
- ; 
- ; 
-; 
- . 
 
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: 
Preşedinte: 
Doi membri: 
- 
- 
VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice 
se împuterniceşte _____________. 
Prezentul act constitutiv a fost redactat în 10 (zece) exemplare originale, azi, 
data autentificării. 
 
ASOCIAŢII: 
Municipiul SFÂNTU GHEORGHE, 
prin Primar 
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS 
[semnătura şi ştampila] 
 
Comuna ARCUŞ, 
prin primar 
MÁTHÉ ÁRPÁD 
[semnătura şi ştampila] 
 



Comuna VALEA CRIŞULUI, 
prin primar 
IOACHIM SILVIU 
[semnătura şi ştampila] 
 
Comuna GHIDFALĂU, 
prin primar 
BERDE JÓZSEF 
[semnătura şi ştampila] 
 
Comuna RECI, 
prin primar 
DÁLNOKI LAJOS 
[semnătura şi ştampila] 
 
Comuna OZUN, 
prin primar 
Dr. RÁDULY ISTVÁN 
[semnătura şi ştampila] 
 
Comuna CHICHIŞ, 
prin primar 
SÁNTA GYULA 
[semnătura şi ştampila] 
 
Comuna ILIENI 
prin primar 
FODOR IMRE 
[semnătura şi ştampila] 


