
ANEXA nr. 4 la Hotărârea nr. 23 din 30.04.2015. 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 din 2015. LA STATUTUL ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECO SEPSI” 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 742/2014. privind modificare anexelor 2 şi 4 

la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008. pentru aprobarea actului constitutiv –cadru şi al statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice. 

În baza dispoziţiilor art. 16 (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO 

SEPSI”, Asociaţii au hotărât modificarea şi completarea prezentului Statut, după cum urmează: 

Asociaţii: 

1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu 

sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918 Numărul 2, Cod fiscal 

4404605, reprezentat de Dl. Antal Árpád András, în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 107 din 

08.04.2015., prin care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele 

necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

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 Dl. Sánta Gyula, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local Chichis nr. 18 din 29.04.2015., prin care i s-a conferit mandat 

special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale 

statutului ADI „ECO SEPSI”; 

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 Dl. Fodor Imre, în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ilieni nr. 22 din 31.03.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

4. Comuna Dobârlău prin Consiliul Local Dobârlău, cu sediul în comuna Dobârlău, satul 

Dobârlău nr. 233, judeţul Covasna, CIF 4404575, cont. RO97TREZ2565040XXX003535, deschis 

la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Maxim Vasile, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dobârlău nr. 18 din 23.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

5. Comuna Arcuş prin Consiliul Local Arcuş, cu sediul în comuna Arcuş P-ţa Gábor Áron, nr. 

237, judeţul Covasna, CIF 16318699, cont. RO44TREZ25624740255XXXXX, deschis la 

Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Máthé Árpád, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Arcuş nr. 13 din 31.03.2015., prin care 

i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului 

constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

6. Comuna Vâlcele prin Consiliul Local Vălcele, cu sediul în comuna Vâlcele, satul Araci str. 

Podului nr. 463, judeţul Covasna, CIF 4404591, cont. RO62TREZ2565069XXX001357, deschis 

la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Kovács László, în calitate de primar, legal 



împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vâlcele nr. 16 din 26.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

7. Comuna Valea Crişului prin Consiliul Local Valea Crişului, cu sediul în comuna Valea 

Crişului, str. Principală nr. 136, judeţul Covasna, CIF 4202207, cont. 

RO13TREZ125624510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de 

Karacsony Laszlo, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local Valea Crişului nr. 13 din 31.03.2015., prin care i s-a conferit mandat special de 

a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI 

„ECO SEPSI”; 

8. Comuna Hâghig prin Consiliul Local Hâghig, cu sediul în comuna Hâghig, str. M. Viteazul nr. 

258, judeţul Covasna, CIF 4404583, cont. RO80TREZ25624740220XXXXX, deschis la 

Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Aiteanu Virgil, în calitate de viceprimar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Hăghig nr. 17 din 31.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

9. Comuna Ghidfalău prin Consiliul Local Ghidfalău, cu sediul în comuna Ghidfalău, str. 

Principală nr. 108, judeţul Covasna, CIF 4201805, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, 

deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Berde József în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ghidfalău nr. 8 din 24.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

10. Comuna Moacşa prin Consiliul Local Moacşa, cu sediul în comuna Moacşa, nr. 354, judeţul 

Covasna, CIF 4201740, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Sf. 

Gheorghe, reprezentat de Bács Benke László în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local Moacşa nr. ___ din __________, prin care i s-a conferit mandat 

special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale 

statutului ADI „ECO SEPSI”; 

11. Comuna Ozun prin Consiliul Local Ozun, cu sediul în comuna Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, 

judeţul Covasna, CIF 4201910, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria 

mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Ráduly István în calitate de primar, legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local Ozun nr. 28 din 27.03.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

12. Comuna Reci prin Consiliul Local Reci, cu sediul în comuna Reci, str. Principală nr. 268, 

judeţul Covasna, CIF 4404311, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria 

mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Márk Csaba în calitate de viceprimar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Reci nr. 16 din 27.03.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

13. Comuna Dalnic prin Consiliul Local Dalnic, cu sediul în comuna Dalnic, str. Principală nr. 45, 

judeţul Covasna, CIF 16355441, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezoreria 

mun. Tg.Secuiesc, reprezentat de Bartók Ede Ottó în calitate de primar, legal împuternicit în 



acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dalnic nr. 12 din 30.04.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

14. Comuna Boroşneu Mare prin Consiliul Local Boroşneu Mare, cu sediul în comuna Boroşneu 

Mare, nr. 393, judeţul Covasna, CIF 4201970, cont. RO28TREZ25824700220XXXXX, deschis la 

Trezoreria Covasna, reprezentat de Szőcs Levente în calitate de primar, legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local Boroşneu Mare nr. 15 din 31.03.2015., prin care i s-a 

conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului 

constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

15. Comuna Valea Mare prin Consiliul Local Valea Mare, cu sediul în comuna Valea Mare, str. 

Principală nr. 262, judeţul Covasna, CIF 12126500, cont. RO44TREZ25624740255XXXXX, 

deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Lupşa Nicolae în calitate de viceprimar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Valea Mare nr. 9 din 29.04.2015., 

prin care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare 

modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

16. Comuna Bodoc prin Consiliul Local Bodoc, cu sediul în comuna Bodoc, str. Principală, nr. 65, 

judeţul Covasna, CIF 4404621, cont. RO74TREZ25624510255XXXXX, deschis la Trezoreria 

mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Fodor István în calitate de primar, legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local Bodoc nr. 15 din 31.03.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

17. Comuna Mereni prin Consiliul Local Mereni, cu sediul în comuna Mereni, str. Principală, nr. 

250, judeţul Covasna, CIF 16260082, cont. RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis la 

Trezoreria mun. Tg. Secuiesc, reprezentat de Molnár István în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Mereni nr. ___ din _________, prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

18. Comuna Lemnia prin Consiliul Local Lemnia, cu sediul în comuna Lemnia, nr. 171, judeţul 

Covasna, CIF 4201856, cont. RO05TREZ25724740220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Tg. 

Secuiesc, reprezentat de Lukács Róbert în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local Lemnia nr. 12 din 25.03.2015., prin care i s-a conferit mandat 

special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale 

statutului ADI „ECO SEPSI”; 

19. Comuna Breţcu prin Consiliul Local Breţcu, cu sediul în comuna Breţcu, str. Principală, nr. 

142, judeţul Covasna, CIF 4201864, cont. RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la 

Trezoreria mun. Tg. Secuiesc, reprezentat de Dimény Zoltán în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Breţcu nr. 10 din 25.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

20. Comuna Vârghiş prin Consiliul Local Vârghiş, cu sediul în comuna Vârghiş, str. Principală 

nr. 423, judeţul Covasna, CIF 4404478, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la 

Trezoreria Baraolt, reprezentat de Szasz Ilona în calitate de reprezentant, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vârghiş nr. 8 din 27.03.2015., prin care i s-a conferit 



mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

21. Comuna Aita Mare prin Consiliul Local Aita Mare, cu sediul în comuna Aita Mare, str. 

Principală nr. 206, judeţul Covasna, CIF 4201929, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, 

deschis la Trezoreria Baraolt, reprezentat de Bihari Edömér în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Aita Mare nr. 17 din 30.04.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

22. Comuna Brăduţ prin Consiliul Local Brăduţ, cu sediul în comuna Brăduţ, str. Şcolii nr. 171, 

judeţul Covasna, CIF 4404400, cont. RO69TREZ2595040XXX001816, deschis la Trezoreria 

Baraolt, reprezentat de Balázsi Dénes în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local Brăduţ nr. 17 din 09.04.2015., prin care i s-a conferit mandat special 

de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului 

ADI „ECO SEPSI”; 

23. Comuna Băţani prin Consiliul Local Băţani, cu sediul în comuna Băţani, str. Principală, nr. 

474, judeţul Covasna, CIF 4202177, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la 

Trezoreria Baraolt, reprezentat de Simon András în calitate de primar, legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local Băţani nr. 16 din 31.03.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

24. Comuna Micfalău prin Consiliul Local Micfalău, cu sediul în comuna Micfalău, satul 

Micfalău, str. Principală, nr. 165, judeţul Covasna, CIF 16410805 cont. 

RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de 

Nyáguly Vilmos în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local Micfalău nr. 13 din 29.04.2015., prin care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a 

semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO 

SEPSI”; 

25. Comuna Bixad prin Consiliul Local Bixad, cu sediul în comuna Bixad, str. Ciucului nr. 558, 

judeţul Covasna, CIF 163554433, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria 

mun. Sf. Gheorghe, reprezentat de Bács Márton Csaba în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bixad nr. 24 din 29.04.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

26. Comuna Malnaş prin Consiliul Local Malnaş, cu sediul în comuna Malnaş, satul Malnaş, str. 

Principală, nr. 171, judeţul Covasna, CIF 4201759, cont. RO13TREZ25624510220XXXXX, 

deschis la Trezoreria mun. Sfântu Gheorghe, reprezentat de Kasléder József în calitate de primar, 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Malnaş nr. 9 din 07.05.2015., 

prin care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare 

modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

27. Comuna Belin prin Consiliul Local Belin, cu sediul în comuna Belin, str. Principală nr. 390, 

judeţul Covasna, CIF4404567, cont. RO79TREZ25924510220XXXXX, deschis la Trezoreria 

Baraolt, reprezentat de Rudolf Béla în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local Belin nr. 14 din 31.03.2015., prin care i s-a conferit mandat special 



de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului 

ADI „ECO SEPSI”; 

28. Comuna Brateş, prin Consiliul Local Brateş, cu sediul în comuna Brateş, satul Brateş, str. 

Principală, nr. 61, judeţul Covasna, CIF 4404656, cont RO24TREZ2585040XXX001815, deschis 

la Trezorăria Covasna, reprezentat de Kerestély Csaba, în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Brateş nr. 23 din 31.03.2015., prin care i s-a conferit 

mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului constitutiv şi 

ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

29. Comuna Zăbala, prin Consiliul Local Zăbala, cu sediul în comuna Zăbala, satul Zăbala, str. 

Principală, nr. 829, judeţul Covasna, CIF 4201848, cont RO57TREZ25824510220XXXXX, 

deschis la Trezorăria Covasna, reprezentat de Demes Botond, în calitate de viceprimar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Zăbala nr. 21 din 28.04.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

30. Comuna Zagon, prin Consiliul Local Zagon, cu sediul în comuna Zagon, satul Zagon, str. 

Principală, nr. 144, judeţul Covasna, CIF 4404486, cont RO57TREZ25824510220XXXXX, 

deschis la Trezorăria Covasna, reprezentat de Coznean Nicolae, în calitate de viceprimar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Zagon nr. 20 din 24.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

31. Comuna Cătălina, prin Consiliul Local Cătălina, cu sediul comuna Cătălina, satul Cătălina, 

str. Gării, nr. 413, judeţul Covasna, CIF 4201783, cont RO35TREZ25724510220XXXXX, 

deschis la Trezorăria Tg. Secuiesc, reprezentat de Tusa Levente, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cătălina nr. 13 din 31.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

32. Comuna Turia, prin Consiliul Local Turia, cu sediul în comuna Turia, satul Turia, str. 

Principală, nr. 835, judeţul Covasna, CIF 4404630, cont RO05TREZ25724740220XXXXX, 

deschis la Trezorăria Tg. Secuiesc, reprezentat de Panczel Ildiko, în calitate de reprezentant, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Turia nr. 17 din 26.03.2015., prin care 

i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului 

constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

33. Comuna Ghelinţa, prin Consiliul Local Ghelinţa, cu sediul în comuna Ghelinţa, satul 

Ghelinţa, str. Principală, nr. 345, judeţul Covasna, CIF 4201945, cont 

RO35TREZ25724510220XXXXX, deschis la Trezorăria Tg. Secuiesc, reprezentat de Cseh 

József, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

Ghelinţa nr. 14 din 31.03.2015., prin care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna 

documentele necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

34. Comuna Sânzieni, prin Consiliul Local Sânzieni, cu sediul în comuna Sânzieni, satul Sânzieni, 

str. Principală, nr. 337. judeţul Covasna, CIF 4201821, cont RO35TREZ25724510220XXXXX, 

deschis la Trezorăria Tg. Secuiesc, reprezentat de Balint Stefan, în calitate de reprezentant, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânzieni nr. 12 din 10.03.2015., prin 



care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

35. Comuna Poian, prin Consiliul Local Poian, cu sediul în comuna Poian, satul Poian, str. 

Principală, nr. 10, judeţul Covasna, CIF 4201953, cont RO35TREZ25724510220XXXXX, 

deschis la Trezorăria Tg. Secuiesc, reprezentat de Páll Endre, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Poian nr. 13 din 27.03.2015. prin care 

i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării actului 

constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

36. Comuna Ojdula, prin Consiliul Local Ojdula, cu sediul în comuna Ojdula, satul Ojdula, str. 

Principală, nr. 1008, judeţul Covasna, CIF 4404508, cont RO35TREZ25724510220XXXXX, 

deschis la Trezorăria Tg. Secuiesc, reprezentat de Brânduş Dendyuk Vasile Silvestru, în calitate 

de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ojdula nr. 19 din 

26.03.2015., prin care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele 

necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

37. Comuna Comandău, prin Consiliul Local Comandău, cu sediul în comuna Comandău, satul 

Comandău, str. Principală, nr. 63, judeţul Covasna, CIF 4201937, cont 

RO57TREZ25824510220XXXXX, deschis la Trezorăria Covasna, reprezentat de Kocsis Béla, în 

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Comandău nr. 

11 din 11.03.2015., prin care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele 

necesare modificării actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

38. Oraşul Baraolt, prin Consiliul Local Baraolt, cu sediul în oraşul Baraolt, str. Libertăţii, nr. 2, 

judeţul Covasna, CIF 4404788, cont RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezorăria 

oraşului Baraolt, reprezentat de Lázár-Kiss Barna András, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Baraolt nr. 22 din 30.03.2015., prin 

care i s-a conferit mandat special de a vota şi de a semna documentele necesare modificării 

actului constitutiv şi ale statutului ADI „ECO SEPSI”; 

 

denumit colectiv asociaşii şi individual asociatul, ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne 

asocia 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. 

56/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, persoană 

juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute în art. 4 din prezentul 

statut. 

ART. I. Statutul se modifică şi se completează după cum urmează: 

Art. 4 se completează cu un nou alineat (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.” 

 



Art. 13 se modifică şi 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.” 

 

Art. 19 alin. (4) se modifică şi 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.” 

Art. 20 alin. (3), (4), (5) şi (6) 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 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. 

    (4) 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. 

    (5) 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 esre membru al Asociaţiei. 

    (6) 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.” 

Art. 21 se introduce art. 21^1 cu următorul cuprins: 

„Art. 21^1. 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. II. 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:  

 

1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, 

reprezentat de primarul Antal Árpád András; 

2. Comuna Chichiş, prin Consiliul Local Chichiş, reprezentat de primarul Sánta Gyula; 

3. Comuna Ilieni, prin Consiliul Local Ilieni, reprezentat de primarul Fodor Imre; 

4. Comuna Dobârlău prin Consiliul Local Dobârlău, reprezentat de primarul Maxim Vasile; 

5. Comuna Arcuş prin Consiliul Local Arcuş, reprezentat de primarul Máthé Árpád; 

6. Comuna Vâlcele prin Consiliul Local Vălcele, reprezentat de primarul Kovács László; 

7. Comuna Valea Crişului prin Consiliul Local Valea Crişului, reprezentat de primarul Kisgyörgy 

Sándor; 

8. Comuna Hâghig prin Consiliul Local Hâghig, reprezentat de primarul Cucu Alexandru; 

9. Comuna Ghidfalău prin Consiliul Local Ghidfalău, reprezentat de primarul Berde József; 

10. Comuna Moacşa prin Consiliul Local Moacşa, reprezentat de primarul Bács Benke László; 

11. Comuna Ozun prin Consiliul Local Ozun, reprezentat de primarul Ráduly István; 

12. Comuna Reci prin Consiliul Local Reci, reprezentat de primarul Dálnoki Lajos; 

13. Comuna Dalnic prin Consiliul Local Dalnic, reprezentat de primarul Bartók Ede Ottó; 

14. Comuna Boroşneu Mare prin Consiliul Local Boroşneu Mare, reprezentat de primarul Szőcs 

Levente; 

15. Comuna Valea Mare prin Consiliul Local Valea Mare, reprezentat de primarul Avram 

Gheorghe; 

16. Comuna Bodoc prin Consiliul Local Bodoc, reprezentat de primarul Fodor István; 

17. Comuna Mereni prin Consiliul Local Mereni, reprezentat de primarul Molnár István; 

18. Comuna Lemnia prin Consiliul Local Lemnia, reprezentat de primarul Lukács Róbert; 

19. Comuna Breţcu prin Consiliul Local Breţcu, reprezentat de primarul Dimény Zoltán; 

20. Comuna Vârghiş prin Consiliul Local Vârghiş, reprezentat de primarul Ilkei Francisc; 

21. Comuna Aita Mare prin Consiliul Local Aita Mare, reprezentat de primarul Bihari Edömér; 

22. Comuna Brăduţ prin Consiliul Local Brăduţ, reprezentat de primarul Balázsi Dénes; 

23. Comuna Băţani prin Consiliul Local Băţani, reprezentat de primarul Simon András; 



24. Comuna Micfalău prin Consiliul Local Micfalău, cu reprezentat de primarul Nyáguly Vilmos; 

25. Comuna Bixad prin Consiliul Local Bixad, reprezentat de primarul Bács Márton Csaba; 

26. Comuna Malnaş prin Consiliul Local Malnaş, reprezentat de primarul Kasléder József; 

27. Comuna Belin prin Consiliul Local Belin, reprezentat de primarul Sikó Imre; 

28. Comuna Brateş, prin Consiliul Local Brateş, reprezentat de primarul Kerestély Csaba; 

29. Comuna Zăbala, prin Consiliul Local Zăbala, reprezentat de primarul Ádám Attila Péter; 

30. Comuna Zagon, prin Consiliul Local Zagon, reprezentat de primarul Kis József; 

31. Comuna Cătălina, prin Consiliul Local Cătălina, reprezentat de primarul Tusa Levente; 

32. Comuna Turia, prin Consiliul Local Turia, reprezentat de primarul Daragus Attila; 

33. Comuna Ghelinţa, prin Consiliul Local Ghelinţa, reprezentat de primarul Cseh József; 

34. Comuna Sânzieni, prin Consiliul Local Sânzieni, reprezentat de primarul Balogh Tibor; 

35. Comuna Poian, prin Consiliul Local Poian, reprezentat de primarul Páll Endre;  

36. Comuna Ojdula, prin Consiliul Local Ojdula, reprezentat de primarul Brânduş Dendyuk 

Vasile Silvestru; 

37. Comuna Comandău, prin Consiliul Local Comandău, reprezentat de primarul Kocsis Béla; 

38. Oraşul Baraolt, prin Consiliul Local Baraolt, reprezentat de primarul Lázár-Kiss Barna 

András 

 


