
 

HOTĂRÂREA Nr. 36/2021 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

Consiliul Local al Comunei Cernat, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021; 

analizând Referatul de aprobare al Primarului Comunei nr. 2699/2021 pentru aprobarea 

modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

având în vedere raportul  precum și avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest 

sens, 

Luând în considerare: 

- art. 89-91, coroborat cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 571/22.03.2021, înregistrată la Primăria Comunei Cernat sub nr. 2698/2021; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 129 alin.(2) lit. b) și în temeiul alin. (4) lit. din Ordonanță de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform proiectului Actului 

adițional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează domnul Rákosi Árpád, primarul Comunei Cernat, reprezentantul 

în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama comunei Cernat 

Actul adiţional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Cernat. 
Cernat la 30.06.2021 

  Preşedintele de ședință        Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

          Kocsis Csilla Bea 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituția Prefectului - Județul Covasna; 

- 1 ex. la domnul Rákosi Árpád, primarul Comunei Cernat 

- 1 ex. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 
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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

 

 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás s-a înființat 

la data de 03.10.2012, fiind înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria 

municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 26/03.10.2012 în baza încheierii pronunțate de Judecătoria 

municipiului Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 2934/205/2012. 

Actul constitutiv și statutul a suferit modificări și completări în urma timpului, și anume: 

modificarea duratei de funcționare, sediului asociației, cotizației anuale a membrilor asociației, 

aderare noi membri, modificarea și completarea scopului, obiectivelor asociației, modificări 

privind pierderea calității de membru al asociației, modificări privind organele de conducere, 

administrare și control, toate aceste modificări și completări fiind înregistrate la Judecătoria 

municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 89-91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare prevăd o serie de modificări în organizarea și 

funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. 

Prin art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare instituie obligația de a revizui statutele și 

actele constitutive ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în termen de 60 de zile de la 

data intrării în vigoare a codului. 

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii a adus o serie de modificări importante în Ordonanța Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, printre care și eliminarea actului constitutiv, 

rămânând doar statutul ca act juridic de constituire și funcționare, în acest sens trebuie inserate 

prevederile actului constitutiv care lipsesc din statut; posibilitatea ținerii ședințelor Adunării 

generale și a Consiliului director al Asociației prin mijloace electronice de comunicare directă la 

distanță, hotărârile acestora putându-se fi semnate de asociați inclusiv prin semnătură electronică 

extinsă, precum și alte prevederi necesare a fi incluse în vederea adaptării la zi a statutului. 

Luând în considerare cele de mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al 

Comunei Cernat a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului 

reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás. 

 

 

 
Inițiator Rákosi Árpád 

 Primar 
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06.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” 

 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek 

Közti Társulás nr. 571/22.03.2021, înregistrată la Primăria Comunei Cernat sub nr. 2698/2021; 

Luând în considerare: 

- art. 89-91, coroborat cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás nr. 571/22.03.2021, înregistrată la Primăria Comunei Cernat sub nr. 2698/2021; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 129 alin.(2) lit. b) și în temeiul alin. (4) lit. din Ordonanță de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, conform proiectului Actului 

adițional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează domnul Rákosi Árpád, primarul Comunei Cernat, reprezentantul 

în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama comunei Cernat 

Actul adiţional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 

Közösségek Közti Társulás, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Cernat. 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

Inițiator Rákosi Árpád 

 Primar 
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Nr.4441/22.06.2021 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre  

privind aprobarea investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” 

 

 

 

 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 

nr. 571/22.03.2021se propune modificarea și completarea statutului reactualizat al asociației în 

urma schimbării prevederilor referitoare la asociațiile de dezvoltare intercomunitară, aprobate 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare.         

  

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna iunie 

2021. 

 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 
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Nr. 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Statutului 

reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  29.06.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Statutului 

reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás.

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna iunie 2021. 

 

Cernat la 29.06.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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