
Anexa nr. 2. la H.C.L. nr. 107/2015. 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 din 2015 
 

privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 

utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice de salubrizare a 
localităţilor “ECO SEPSI”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Energiei nr. 2, judeţul 
Covasna, având Cod de înregistrare Fiscală 25295381, numărul contului IBAN 
RO24RNCB0124108453980001, deschis la B.C.R. Sfântu Gheorghe, reprezentată prin Antal 
Árpád András având funcţia de preşedinte, pe de o parte, în calitate de delegatar, în numele 
unităţilor administrativ teritoriale membre ale asociaţiei de utilitate publică “ECO SEPSI”,  
şi 

2.  S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Crângului nr. 1, judeţul Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. 
J/14/295/1996, având CIF. RO8670570, numărul contului IBAN RORNCB0124038030390001 
deschis la B.C.R. sucursala Sfântu Gheorghe, reprezentat prin director general ing. Tóth-Birtan 
Csaba pe de altă parte, în calitate de delegat. 
 

În baza prevederilor H.C.L. nr. _______/2015, de comun acord, au convenit asupra 
modificării şi completării Actului Constitutiv, ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”, potrivit clazelor cuprinse în prezentul Act 
adiţional. 

Art. 1. - Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciile de salubrizare a localităţilor “ ECO SEPSI”, se modifică şi se completează , după cum 
urmează: 

I. Articolul 4 se completează cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
„(4) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară fac parte din sectorul public potrivit 

Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 
privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană şi au obligaţia 
să raporteze anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire la situaţia economico-financiară a 
acestora, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.” 

II. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 
„Art. 13. Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui 

act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. 
Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate 
prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la 
contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-
teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor 
în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor 
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, 
după caz.” 

III. La articolul 19 alineatul (4) va avea următorul cuprins:  
„Art. 19. - (4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele 

Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.” 
IV. La articolul 20 alineatele (3), (5), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins: 
„(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi j)-l) şi art. 16 alin.(3) lit. a), c), d) şi f) se iau în 
prezenţa a 2/3 (două treimi) din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. 
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă 
pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită 
pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil 
întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor 
asociaţilor prezenţi. 

(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 
asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 



(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale 
a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, 
nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.  Pentru adoptarea 
hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul Statut, este 
necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei. 

(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei 
adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al 
unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
unităţii administrative teritoriale asociate.” 

V. La articolul 21 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 

art. 16 alin. (2) lit. i) – j) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii 
asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 
 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Statutului Asociaţiei rămân neschimbate. 
 
Prezentul act adiţional s-a redactat în ___ exemplare originale şi a fost semnat pe toate  

exemplarele sale astăzi, data autentificării sale, de Asociaţii:  
 

ASOCIAŢI: 
 
1. Municipiul Sfântu Gheorghe,____________________________ ; 
 
2. Comuna Chichiş, ______________________________________ ; 
 
3. Comuna Ilieni, ________________________________________ ; 
 
4. Comuna Dobârlău, _____________________________________ ; 
 
5. Comuna Arcuş, ________________________________________ ; 
 
6. Comuna Vâlcele, _______________________________________ ; 
 
7. Comuna Valea Crişului, _________________________________ ; 
 
8. Comuna Hăghig ________________________________________ ; 
 
9. Comuna Ghidfalău, _____________________________________ ; 
 
10. Comuna Moacşa, ______________________________________ ; 
 
11. Comuna Ozun,_________________________________________ ; 
 
12. Comuna Reci, _________________________________________ ; 
 
13. Comuna Dalnic, _______________________________________ ; 
 
14. Comuna Boroşneu Mare, ________________________________ ; 
 
15. Comuna Valea Mare, ___________________________________ ; 
 
16. Comuna Bodoc, ________________________________________ ; 
 
17. Comuna Mereni, _______________________________________ ; 
 
18. Comuna Lemnia, _______________________________________ ; 
 
19. Comuna Breţcu, ________________________________________ ; 



20. Comuna Vârghiş, _______________________________________ ; 
 
21. Comuna Aita Mare, _____________________________________ ; 
 
22. Comuna Brăduţ, ________________________________________ ; 
 
23. Comuna Băţani, ________________________________________ ; 
 
24. Comuna Micfalău, ______________________________________ ; 
 
25. Comuna Bixad, _________________________________________ ; 
 
26. Comuna Malnaş, ________________________________________ ; 
 
27. Comuna Belin, __________________________________________ ; 
 
28. Comuna Brateş, _________________________________________ ; 
 
29. Comuna Zăbala, ________________________________________ ; 
 
30. Comuna Zagon, _________________________________________ ; 
 
31. Comuna Catalina, _______________________________________ ; 
 
32. Comuna Turia, _________________________________________ ; 
 
33. Comuna Ghelinţa, ______________________________________ ; 
 
34. Comuna Sânzieni, _______________________________________ ; 
 
35. Comuna Poian, _________________________________________ ; 
 
36. Comuna Ojdula, ________________________________________ ; 
 
37. Comuna Comandău, ____________________________________ ; 
 
38. Oraşul Baraolt, _________________________________________ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


