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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

de Utilităţi Publice pentru Serviciile de  

Salubrizare a Localităţilor “ECO SEPSI”  

Sf. Gheorghe str. Energiei nr.2, jud. Covasna. 

Nr. şi data înscrierii în registrul Special: 

9 din 25.06.2009. 

 

ACT ADIŢIONAL NR.1 / 16.12.2009., LA STATUTUL                                                                        

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare 

a localităţilor  

 "ECO SEPSI" 

 

 În temeiul prevederilor art.1 din Hotărârea nr. 5/16.12.2009., al Adunării Generale ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a 

Localităţilor “ECO SEPSI”, s-a încheiat prezentul act adiţional. 

 

ART.1   

Prevederile art.20 alin. (3) şi (4)  din Statut se modifică şi 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 l) se iau în prezenţa a 2/3 din numărul total al 

asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu 

este îndeplinit, adunarea generală 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 este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi. 

    (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) şi alin (3)  acestea se iau în prezenţa a 3/4 din 

numărul total al asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil  a cel puţin 2/3 din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea 

generală 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 este valabil 

întrunită indiferent de numărul de asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu majoritatea 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi prezenţi. 

 

ART.2   

Prevederile art.20 alin (5) şi art.21 alin. (1) din statut se abrogă. 

 

ART.3    

La art.7 din Statut se introduce pct.e cu  următorul conţinut: 

- Finanţări din surse naţionale, locale sau europene, obţinute în urma participării asociaţiei 

la concursuri de proiecte. 

 

Toate celelalte prevederi statutare rămân nemodificate. 

Încheiat astăzi 16.12 2009. 

ANTAL ÁRPÁD - ANDRÁS 

PREŞEDINTE 


