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ANEXA NR.1 

                                                                                                       Hotărărea la  

                                Adunării Generale a  Asociației 

                                                                                         Nr............/...............2020 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 /2020 

LA STATUTUL „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE   ACSA” 

Aprobat prin Încheierea nr. 1334/14.12.2016 de către Judecătoria Satu Mare 

 

 

           Adunarea Generala a Asociației, legal întrunită la data de 23.11.2020 la sediul 

din loc. Satu Mare, B-dul. Transilvania nr.3, jud.Satu Mare, în baza dreptului conferit 

de actul constitutiv şi de statutul ’’ ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNTARA A COMUNELOR SATMARENE ACSA’’  şi al legislaţiei în 

vigoare,  aprobă modificarea şi completarea Statutului  „ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A COMUNELOR SATMARENE ACSA” 

cu sediul în Satu Mare, B-dul.Transilvania, nr.3, jud.Satu Mare, după cum urmează: 

I.  Art.1   al Statutului , prevederile nu se modifică 

II.  Art.2  al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut:  

  „ Art.2- “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” a luat fiinţă prin libera asociere a 

următoarelor persoane juridice de drept public: Comuna Acâș, Comuna Agriș, 

Comuna Andrid, Oraș Ardud, Comuna Apa, Comuna Bârsău, Comuna Batarci, 

Comuna Beltiug, Comuna Berveni, Comuna Bixad, Comuna Bogdand, Comuna 

Botiz, Comuna Călinești Oaș, Comuna Cămărzana, Comuna Cămin, Comuna 

Căpleni, Comuna Căuaș, Comuna Cehal, Comuna Certeze, Comuna Ciumești, 

Comuna Craidorolț, Comuna Curtuișeni, Comuna Doba, Comuna Dorolț, Comuna 

Foieni, Comuna Gherța Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, Comuna Lazuri, 

Oraș Livada, Comuna Medieșu Aurit, Comuna Micula, Comuna Moftin, Comuna 

Odoreu, Comuna Orașu Nou, Comuna Păulești, Comuna Petrești, Comuna Pir, 

Comuna Pișcolt, Comuna Porumbești, Comuna Racșa, Comuna Sălacea, Comuna 

Sanislău, Comuna Santău, Comuna Săuca, Comuna Socond, Comuna Tarna Mare, 

Comuna Tîrșolț, Comuna Terebești, Comuna Tiream, Comuna Turț, Comuna 

Turulung, Comuna Urziceni, Comuna Vama, Comuna Vetiș, Comuna Viile Satu 

Mare. 

III. Art.3   al Statutului   se modifică şi va avea următorul conţinut:   

          Art.3  “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” este o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară, persoană juridică română de drept privat şi de utilitate publică, în 

conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 
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IV. Art.4   al Statutului  se modifică şi va avea următorul conţinut:   

   Art.4(1) - “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA”  s-a înfiinţat  ca structură asociativă de 

dezvoltare intercomunitară,  de utilitate publică a autorităţilor publice locale, care îşi 

asumă responsabilitatea locală a coordonării activităţii de audit public intern pentru 

toate entităţile publice partenere, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 

dezvoltare, strategii de dezvoltare, susţinerea iniţiativelor locale, facilitatea cooperării 

regionale şi inter-regionale, în conformitate cu prevederile art.11, art.12,art.13 şi 

următoarele din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale,  cu modificările şi 

completările ulterioare (lege abrogată de Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ), Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Legea nr.672/2002 pentru auditul public intern, republicată; Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare şi HG 

nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru 

asigurarea funcţiei de audit public intern . 

(2) - “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA”  este o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, prin 

efectul Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, art.89 (1). 

(3) – Unitățile administrativ-teritoriale asociate cooperează pentru organizarea 

și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atributii stabilite prin lege 

autorităților administrației publice locale, în cadrul acestei structuri asociative, în 

domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, urbanism și amenajarea 

teritoriului, cadastru, precum și în orice alte domenii în care hotărasc consiliile locale 

respective, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, in conformitate cu 

dispoziţiile art.89 alin. (3) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul 

administrativ.    

V. Art.5   al Statutului nu se modifica  

VI. Art.6   al Statutului  nu se modifică  

VII. Art.7   al Statutului nu se modifică 

VIII. Art.8   al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art.8 –Scopul  “ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA”. Asociaţia  este o structură asociativă de 

utilitate publică a autorităţilor administraţiei publice locale care are ca scop principal 

activitatea de audit public intern pentru  toate entităţile publice partenere. Biroul de 

audit public intern constituit la nivelul structurii asociative a “ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” 

va utiliza capacitatea sa de audit public intern, in vederea asigurării funcţiei de audit 

public intern tuturor entităţilor publice locale, membre ale acordului de cooperare, 

respectiv entităţilor publice partenere. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA mai are ca scop 

principal următoarele : 
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 Realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes judeţean ori 

furnizarea în comun a unor servicii publice; 

 Elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare  economico-socială 

durabilă în cadrul asociaţiei, cu luarea în considerare a intereselor entităţilor 

publice partenere; 

 Elaborarea de proiecte şi programe pentru dezvoltarea integrată a  entităţilor 

publice partenere şi sprijinirea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

locale; 

 Susţinerea iniţiativelor locale şi zonale din domeniul social, economic, 

cultural, turistic şi al protecţiei mediului; 

 Reprezentarea intereselor autorităţilor publice locale în raport cu alte 

organizaţii şi instituţii; 

 Asigurarea accesului populaţiei din comunele asociate la informaţii şi surse 

de finanţare pentru creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie a locuitorilor; 

 Protejarea şi valorificarea în interesul populaţiei locale a patrimoniului 

natural şi cultural al zonei; 

 Facilitarea cooperării regionale şi inter-regionale, stimularea iniţiativelor de 

colaborare între membrii asociaţiei şi între aceştia şi alţi parteneri.  

Asociaţia mai are ca scop propus următoarele: 

 Realizarea prin cooperare a unor activități prevăzute de Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative;  

 Asigurarea unor activităţi  în domeniul principal de activitate al asociaţilor, 

respectiv: consiliere, consultanţă economico-financiară, juridică, 

managementul riscurilor, si alte activităţi profesionale specifice autorităţilor 

publice locale.  

IX.   Art. 9  al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art.9 (1) - Obiectivele  “ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” sunt:  

 Facilitatea serviciilor de audit public intern pentru fiecare entitate publică, 

în baza unui acord de cooperare încheiat la nivelul structurii asociative, 

urmărindu-se crearea unei relaţii profesionale de cooperare pentru 

minimizarea eforturilor umane, materiale şi financiare şi maximizarea 

aportului activităţii de audit la realizarea obiectivelor entităţii; 

 Asigurarea si exercitarea funcţiei de audit public intern, prin cooperare în 

conformitate cu prevederile legale, la entităţi publice asociate şi semnatare 

a acordului de cooperare, inclusiv la entităţile publice aflate în 

subordonarea/coordonarea/sub autoritatea acestora; 

 Sprijinirea administraţiilor publice locale asociate în exercitarea atribuţiilor 

stabilite prin lege, pentru realizarea obiectivelor; 
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 Armonizarea intereselor comunelor asociate în dezvoltarea economico-

socială echilibrată ale acestora; 

 Realizează acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes pentru comunele 

asociate. 

Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, în calitate de structură asociativă de 

utilitate publică a autorităţilor publice locale, care îşi asumă responsabilitatea locală a 

coordonării activităţii de audit public intern, pentru toate entităţile publice partenere,  

asociaţia va realiza următoarele activităţi:  

    a) constituirea unei structuri de audit, dimensionată ca număr de auditori 

publici interni, astfel încât să asigure realizarea activităţii de audit public intern 

planificată, în conformitate cu standardele internaţionale de audit; 

 b) organizarea şi asigurarea funcţionalităţii unui birou de audit public intern, 

astfel încât să acopere necesităţile tuturor entităţilor publice asociate şi semnatare ale 

acordului de cooperare; 

 c) asigurarea funcţiei de consiliere a unor activităţi în domeniul principal de 

activitate, asfel: activitatea economico-financiară, juridică, managamentul riscurilor, 

de control şi de guvernanţă; 

     d) elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea activităţii de 

audit intern în cadrul acordului de cooperare, aprobate de entităţile publice asociate, 

şi avizate de UCAAPI; 

e) elaborarea proiectelor planului anual şi multianual de audit public intern; 

f) efectuarea în condiţii de calitate a misiunilor de audit intern privind 

evaluarea sistemelor de management şi control intern ale entităţii publice; 

g) asigurarea monitorizării realizării misiunilor de audit intern, respectiv a 

constatărilor, concluziilor şi recomandărilor; 

h) raportarea operativă şi exclusivă a problemelor şi iregularităţilor constatate, 

către conducătorii entităţilor publice auditate; 

k) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern; 

i)  monitorizarea elaborării procedurilor operaţionale şi conducerea Registrului 

riscurilor în cadrul entităţilor asociate; 

l) asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor rezultate în urma 

activităţilor de audit intern desfăşurate.  

(2) Deciziile cu privire la punerea în aplicare a prevederilor acordului de 

cooperare pentru auditul public intern vor fi luate de Adunarea  generală a 

reprezentanților tuturor entităților publice locale partenere la acordul de cooperare,  

constituită conform reglementărilor legale în domeniu, iar aplicarea deciziilor se va 

realiza de către președintele structurii asociative.” 

 

X. Art. 10  al Statutului nu se modifică  

XI. Art. 11 al Statutului  nu se modifică . 

XII.  Art. 12 al Statutului nu se modifică  

XIII.  Art. 13 al Statutului  nu se modifică  

XIV.  Art. 14 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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Art. 14 Membrii asociaţi ai “ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” sunt exclusiv 

unităţi administrativ- teritoriale, definite prin Ordonanța de Urgență 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

XV.   Art. 15 al Statutului  nu se modifică  

XVI.   Art. 16 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

     Art.16 – Membrii asociaţi ai „ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA" au următoarele 

drepturi: 

 să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale „ASOCIAŢIEI  DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA" ; 

 să participe cu drept de vot la  ședințele Adunării Generale  a „ASOCIAŢIEI  

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE 

ACSA" ; 

 să beneficieze de serviciile „ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA"; 

 să participe la acţiunile organizate de către „ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA"  

 să aibă acces la baza de date a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA"; 

 să se retragă liber din „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA " ; 

 să beneficieze de  avantajele oferite de „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA" . 
 

XVII.   Art.17  al Statutului se modifică si va avea următorul conţinut: 

Art.17 –  Membrii asociați au următoarele obligaţii generale: 

 să respecte Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare al asociației, 

hotărârile Adunării Generale a Asociației şi ale celorlalte organe de conducere  

prevăzute în Statut;. 

 să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor „ ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA"  

 să achite la timp cotizaţia anuală şi celelalte contribuţii stabilite de către 

Adunarea Generală a Asociației; 

 să nu aducă daune materiale sau morale Asociaţiei sau membrilor acesteia şi, 

dacă totuşi s-au produs, să le repare; 

 să contribuie la baza de date a  Asociaţiei  ; 

 să notifice orice modificări privind adresa, Statutul, componenţa conducerii şi 

alte asemenea date. " 
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XVIII.  Art. 18 al Statutului  nu se modifică  

XIX.    Art. 19 al Statutului  nu se modifică 

XX.    Art. 20 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

   Art. 20 – Aderarea se dezbate şi se aprobă de catre Adunarea Generală a 

Asociației . 

XXI.   Art. 21 al Statutului  se modifică şi va avea următorul conţinut: 

      Art. 21 Noii membrii asociaţi vor avea aceleaşi drepturi și obligații ca şi 

membrii asociaţi existenți în „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA". 

XXII.   Art. 22 al Statutului  nu se modifică  

XXIII.   Art. 23 al Statutului  nu se modifică  

XXIV. Art. 24 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

     Art. 24 – Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către Consiliul 

director.  

XXV.     Art. 25 al Statutului  nu se modifică  

XXVI. Art. 26 al Statutului  nu se modifică 

XXVII. Art. 27 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

    Art. 27 – Relaţiile ”ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA"  cu structurile 

membre sunt supuse următoarelor principii: 

 „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA" nu intervine în problemele interne ale 

structurilor membre şi nu afectează relaţiile acestora cu terţii; 

 „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA" nu se implică în nici un fel de partizanat 

politic; 

 Structurile membre păstrează întreaga libertate de acţiune, în măsura în care 

nu activează contrar scopului şi obiectivelor „ ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ  A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA" , 

 Membrii vor căuta să armonizeze cât mai mult strategia şi programul lor de 

activitate la strategia şi programul de activitate al  „ASOCIAŢIEI  DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA”, 

în conformitate cu recomandările Adunării Generale a Asociaților ; 

 Legătura şi informarea reciprocă regulată dintre „ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” 

şi membrii săi se face atât direct, prin intermediul structurilor executive şi membrii, 

cât şi prin intermediul altor mijloace de informare. 
 

XXVIII. Art. 28 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  Art. 28 - Organele de conducere ale  Asociaţie  sunt: 
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 Adunarea Generală a Asociației; 

 Consiliul director format din Preşedintele asociației  și 4 membrii aleși din 

rândul membrilor Adunării Generale a Asociației; 

 cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori. 

XXIX. Art. 29 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

   Art. 29-  (1) Adunarea Generală a Asociației  este organul de conducere 

alcătuit din totalitatea membrilor  asociaţi , competența acestora cuprinzând : 

- stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociației; 

- aprobarea retragerii sau primirii de noi membri in asociație; 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  precum şi a bilanţului  

contabil; 

- alegerea şi revocarea Preşedintelui Asociaţiei, a Consiliului Director  

precum şi efectuarea analizei activităţii acestora; 

- alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori,  

precum şi efectuarea analizei activităţii de control financiar intern al Asociaţiei; 

- stabilirea procedurii de vot pentru anumite situaţii care nu sunt prevăzute ca  

atare în prezentul statut ori nu sunt reglementate la nivelul asociaţiei; 

- aprobarea acordurilor de colaborare, cooperare cu organizaţii din judeţ sau  

din afara acestuia; 

- modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației, atribuţie care  

poate fi delegată preşedintelui asociaţiei; 

- poate delega oricare dintre atribuţiile stabilite prin statut către preşedintele  

asociaţiei; 

- orice alte atribuţii stabilite prin statutul Asociaţiei. 

(2) Anual, prin grija preşedintelui, a cenzorului şi a aparatului tehnic, Adunării 

Generale a Asociației  i se prezintă în sesiunea ordinară următoarele: 

a) raportul de activitate pe perioada anterioară; 

b) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

c) bilanţul contabil; 

d) proiectul programelor Asociației. 

XXX.  Art. 30 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 Art. 30(1) - Regulile privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale 

a  Asociației  sunt următoarele: 

a) Adunarea Generală a Asociației  se întruneşte în sesiune ordinară, anual; 

convocarea se asigură de către preşedintele Asociației; 

b) Adunarea Generală a Asociației se întruneşte în sesiune extraordinară, 

ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Asociației sau la iniţiativa a 

cel puţin unei treimi din numărul asociaților, iniţiativă prezentată în scris 

preşedintelui Asociației; 
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c) convocarea Adunării Generale a Asociației  se face cu cel puţin cinci zile 

lucrătoare înaintea sesiunilor. În caz de maximă urgenţă, convocarea Adunării  

Generale a Asociației, în sesiune extraordinară, se poate face cu cel puţin trei zile 

calendaristice înainte; 

d) convocarea se face în scris şi va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul 

desfăşurării sesiunii prin grija preşedintelui Asociatiei sau a împuternicitului acestuia; 

e) sesiunea este statutar constituită dacă participă la aceasta cel puţin 

jumătate din numărul membrilor reprezentanților entităților publice partenere; 

f) sesiunile sunt conduse de preşedintele Asociaţiei; 

g) Adunarea Generală a Asociației adoptă hotărâri cu votul majoritătii 

membrilor  prezenţi. În cazul unui vot paritar, votul preşedintelui Asociatiei  este 

decisiv; 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) convocarea în sesiune 

extraordinară a Adunării Generale  a Asociației, pentru constituirea organelor de 

conducere în urma alegerilor generale se face numai de către preşedintele Asociației. 
 

XXXI. Art. 31 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 Art. 31. - (1) Reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale asociate 

sau împuternicitul acestuia, după caz, care este interesat personal sau prin soţul său, 

ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul 

al patrulea inclusiv într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale a 

Asociației , nu poate lua parte la deliberare şi nici la vot.  

(2) Reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale asociate sau 

împuternicitul acestuia, după caz, care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător 

de daunele cauzate Asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea 

cerută.  
 

XXXII.    Art. 32 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art.  32. - Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Asociației, în limitele 

legii, ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat 

parte la Adunarea Generală  a Asociației,  au votat împotrivă, ori s-au abţinut.  
 

XXXIII.   Art. 33 al Statutului se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art. 33. - (1)  Hotărârile Adunării Generale a Asociației  se semnează de 

către preşedintele Asociației. În lipsa acestuia se semnează de către cel care a avut 

calitatea de preşedinte de şedinţă. 

(2) Hotărârile Adunării Generale a Asociației, contrare legii, Actului 

constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut, pot fi atacate în justiţie de 

către oricare dintre  reprezentanții entităților publice asociate,  care nu au fost 

reprezentați în Adunarea Generală  a Asociației  sau ai căror reprezentanți 

legali/împuterniciți ai acestora au votat împotrivă şi au cerut să se insereze opțiunea 

lor în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat 

cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. ” 
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XXXIV.Art. 34 al Statutului se abrogă.          
 

XXXV.    Art. 35  va deveni art.34 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

Art.   34.  Lucrările Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un  

proces-verbal care se semnează de preşedinte sau, după caz, de cel care conduce 

sesiunea,  și se contrasemnează de către persoana/persoanele care a/au redactat acest 

proces-verbal. ” 

XXXVI. Art.36 va deveni art.35 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

                Art.   35.  (1) a) Consiliul Director este organul executiv de conducere a 

Asociației şi este format din preşedintele acesteia și 4 membrii aleși de Adunarea 

Generală a Asociației, din răndul membrilor .  

 b) Consiliul Director exercită următoarele atribuţii: 

 - asigura punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației;  

- prezintă Adunării Generale a Asociației raportul de activitate pe perioada 

anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul 

bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației; 

- încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației; 

- îndeplinește orice alte atribuții legale, prevăzute în Statut sau stabilite de 

Adunarea Generală. 

c) Convocarea Consiliului Director se face de către președintele Asociației, 

cu sprijinul aparatului tehnic, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de ziua fixată, 

menţionându-se data, ora, locul şi ordinea de zi a întrunirii. 

-  Şedinţa Consiliului Director este prezidată de către preşedintele 

Asociației. 

- Cvorumul necesar desfășurării ședințelor Consiliului Director este de 

jumătate plus unu dintre membrii organului executiv de conducere. 

- Şedinţele Consiliului Director se convoacă ori de câte ori este nevoie, la 

cererea unui membru al asociaţiei, Adunării Generale sau a președintelui acesteia. 

- Consiliul Director va numi un secretar, care va întocmi procesul-verbal de 

şedinţă, hotărârile luate de Consiliului Director, urmând a fi semnate de președinte și 

membrii consiliului director. Secretariatul Adunării Generale și al Consiliului 

Director poate fi asigurat de către aceeași persoană.  

- Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu votul majorității membrilor 

prezenți și sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. 

(2) Preşedintele Asociatiei  este ales de Adunarea Generală a Asociației, cu 

votul majorităţii membrilor săi. 

      Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) stabileşte relaţiile dintre structurile interne ale Asociatiei, precum şi 

relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele 

Asociatiei; 
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b) dispune asupra operaţiunilor de cont bancar, fiind, reprezentantul legal 

al asociaţiei, având drept de semnătură; 

c) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Asociatiei în relaţiile cu 

persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

d) urmăreşte şi asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi a măsurilor 

adoptate de Adunarea Generală a Asociaiei; 

e) convoacă şedinţele Adunării Generale a Asociaiei, propune ordinea de 

zi şi conduce lucrările acestuia; 

f) semnează actele şi documentele adoptate de Adunarea Generală a 

Asociației, emise de aparatul tehnic, precum şi pe cele emise personal; 

g) stabileşte atribuţiile aparatului tehnic; 

h)  exercită controlul şi îndrumarea activităţii oricăror forme 

organizatorice ale asociatiei; 

i) angajează şi eliberează din funcţie personalul din aparatul tehnic al 

asociatiei, în conditiile legii; stabileste drepturile salariale pentru personalul din 

aparatul tehnic și aplică sanctiunile prevăzute de lege; 

j) numește/destituie şeful biroului de audit public intern, cu avizul 

UCAAPI; 

k) administrează patrimoniul asociației, în condiţiile legii; 

l) asigură, împreună cu cenzorul sau preşedintele comisiei de cenzori, 

după caz, predarea gestiunii patrimoniului, a arhivei şi transmiterea informaţiilor 

necesare bunei funcţionări, în continuare a Asociației către noul preşedinte. Predarea-

primirea se face pe bază de proces-verbal şi liste de inventariere; 

m) asigură păstrarea ştampilei asociației şi încuviinţează utilizarea acesteia 

de către alte persoane; 

n) exercită orice alte atribuţii prevăzute de Statutul asociației și/sau  

stabilite de Adunarea Generală a Asociației; 

o) poate delega oricare dintre atribuţiile stabilite prin  Statut către unul din 

membri Consiliului Director, oricărui membru al Adunării Generale a Asociației, sau 

unei alte persoane din aparatul tehnic. 

În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.  

XXXVII. Art.37 va deveni art.36 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

Art.   36. - (1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un 

cenzor. 

(2) În situaţia în care numărul  membrilor  asociației, în condiţiile Statutului 

acesteia,  este mai mare de 100, controlul financiar intern se exercită de către o 

comisie de cenzori. 
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(3) În realizarea competenţei sale, cenzorul, sau, după caz, comisia de 

cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale a Asociației  ; 

c) poate participa la şedinţele Adunării Generale a Asociației, fără drept de 

vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statutul Asociaţiei și/sau 

stabilite de Adunarea Generală Asociației. 

(4) Comisia de cenzori este alcătuită din trei membri, din care unul este 

preşedintele comisiei. Membrii Adunării Generale Asociației  nu pot fi cenzori. 

(5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert 

contabil, în condiţiile legii. 

(6) Regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori se 

aprobă de Adunarea Generală a Asociației. Comisia de cenzori îşi elaborează 

regulamentul intern de funcţionare.  

XXXVIII. Art.38 va deveni art.37 al Statutului, se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

Art 37. - Pentru soluţionarea problemelor curente ale asociației, Adunarea 

Generală a Asociației poate decide constituirea unui aparat tehnic, potrivit 

necesităţilor şi în limitele fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

această destinaţie. 

XXXIX. Art.39 va deveni art.38 al Statutului,  prevederile nu se modifică  

XL.        Art.40 va deveni art.39 al Statutului, prevederile nu se modifică. 

XLI. Art.41 va deveni art.40 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

Art. 40 – Regulamentul de Organizare și Funcționare a asociației, se adoptă şi 

se modifică de către Adunarea Generală a Asociației. 

XLII. Art.42 va deveni art.41 al Statutului, prevederile nu se modifică . 

XLIII. Art.43 va deveni art.42 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

Art .42. (1) Activul patrimonial al  „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” este constituit din 

contribuţiile în bani ai membrilor Asociației  şi este în valoare de 56.000 lei, subscrişi 

şi vărsaţi.   

(2) Activul patrimonial  al  „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA” se va completa cu 

contribuțiile în bani ale membrilor care aderă ulterior, în cuantum de 1.000 

lei/membru.  

XLIV. Art.44 va deveni art.43 al Statutului, prevederile nu se modifică. 

XLV.        Art.45 va deveni art.44 al Statutului, prevederile nu se modifică. 
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XLVI. Art.46 va deveni art.45 al Statutului, prevederile nu se modifică. 

XLVII.  Art.47 va deveni art.46 al Statutului, prevederile nu se modifică. 

XLVIII. Art.48 va deveni art.47 al Statutului, prevederile nu se modifică. 

XLIX.     Art.49 va deveni art.48 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

  Art. 48 – Intrarea sau ieşirea din patrimoniu a bunurilor şi orice alte operaţii 

privind bunurile sunt aprobate de către Adunarea Generală a Asociației, în cazul 

imobilelor şi mijloacelor fixe şi de Consiliul Director în cazul restului bunurilor.  

L.       Art.50 va deveni art.49 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut:. 

  Art. 49 Fondurile „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA”  provin din: 

 patrimoniul iniţial ; 

 cotizaţiile lunare/anuale stabilite de Adunarea Generală a Asociației; 

 donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din 

străinătate; 

 sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau 

internaţionale; 

 finanţări de programe angajate a fi implementate de asociaţie; 

 contravaloarea unor servicii de consultanţă sau instruire realizate pentru terţi, 

în condiţiile legii; 

 contribuţii de la bugetele locale şi bugetul de stat, în condiţiile legii; 

 dobânzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile 

legii; 

 venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, în condiţiile legii; 

 încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate 

de asociaţie; 

 alte surse legale.  

LI. Art.51 va deveni art.50 al Statutului, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art. 50 – Operaţiile cu fonduri băneşti sunt aprobate de preşedintele asociaţiei, 

până la nivelul plafonului aprobat de către Consiliul director  şi de către Adunarea 

Generală a Asociației  peste limitele acestui plafon. 

LII. Art.52 va deveni art.51 al Statutului, prevederile nu se modifică .         

LIII. Art.53 va deveni art.52 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

 Art. 52 – (1) În caz de dizolvare, patrimoniul „ ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA” 

va fi donat unei persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic 

sau asemănător,  stabilită de Adunarea Generală Asociației.  
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 (2) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se va efectua conform procedurii 

prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară.  

 

LIV. Art.54 va deveni art.53 al Statutului, prevederile nu se modifică 

LV.    Art.55 va deveni art.54 al Statutului, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

   Art. 54 – Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data 

înscrierii în registrul asociaţiilor. 

LVI. Art.56 va deveni art.55 al Statutului,  prevederile nu se modifică.  

Prezentul Act adițional la Statut a fost redactat în 8 exemplare originale, 

redactat în limba română. 

Semnăturile Asociaţilor:  

1. Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ACÂȘ 

      Reprezentată de Primar BALOGH TIBOR 
  

2. Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA AGRIŞ 

Reprezentată de Primar SZABO ELEK 
 

3.  Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ANDRID 

Reprezentată de Primar PAPP TIBOR 
 

4.    Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘ ARDUD 

      Reprezentată de Primar DUMA OVIDIU  
 

5.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA APA 

Reprezentată de Primar TRANDAFIR VASILE RADU 
 

6.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BÂRSĂU 

        Reprezentata de Primar CIURDAȘ TRAIAN 
 

7.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BATARCI 

        Reprezentata de Primar TOMA VASILE ADRIAN 
 

8.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BELTIUG 

        Reprezentata de Primar BARTOK GURZĂU IOAN 
 

9.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BERVENI 

        Reprezentata de Primar KISS ZOLTAN 
 

10.    Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BIXAD 

      Reprezentata de Primar TĂTAR IOAN   
 

 

11.    Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BOGDAND 

        Reprezentata de Primar BOJAN AUREL 
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12.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BOTIZ 

            Reprezentata de Primar MUREȘAN IOAN 
 

13.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ 

            Reprezentata de Primar BIRTOC VASILE DINU   
 

14.    Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CĂMĂRZANA  

            Reprezentata de Primar IONICI FLORIN DUMITRU 
 

15.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CĂMIN 

                 Reprezentata de Primar SUTO IMRE 
 

16.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CĂPLENI 

            Reprezentata de Primar MEGYERI TOMAS ROBERT 
 

17.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CĂUAȘ 

              Reprezentată de Primar ROKA MARIUS ANDREI 
 

18.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CEHAL 

                  Reprezentata de Primar JURCHIS GHEORGHE 
 

19.       Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CERTEZE 

              Reprezentata de Primar CIOCAN PETRU 
 

20.       Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CIUMEȘTI 

           Reprezentata de Primar SCHWARCZKOPF IOAN 
 

21.       Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CRAIDOROLȚ 

              Reprezentata de Primar BALOGH DANIEL BELA 
 

22.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CURTUIȘENI 

                  Reprezentata de Primar  NAGY ISTVAN 
 

23.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA DOBA 

             Reprezentata de Primar GHETINA MIHAI 
 

24.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA DOROLȚ 

           Reprezentata de Primar GAMAN MIHAI 
 

25. Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA FOIENI 

                  Reprezentată de Primar BREM LASZLO 
 

26. Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA GHERȚA MICĂ 

                  Reprezentată de Primar  CIUTĂ IOAN 
 

27.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA HALMEU 

      Reprezentată de Primar INCZE LUDOVIC 
 

28.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA HODOD 

           Reprezentată de Primar BALOG FRANCISC 
 



15 
 

 

29.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA LAZURI 

           Reprezentată de Primar BERES ANTAL ELEK  
 

30. Unitatea Administrativ Teritorială ORASUL LIVADA 

          Reprezentată de Primar PIRICSI ARTHUR 
 

31.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA MEDIEȘU AURIT 

      Reprezentată de Primar TOROK MARIAN 
 

32.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA MICULA 

     Reprezentată de Primar DOBOS ȘTEFAN 
 

33.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA MOFTIN  

           Reprezentata de Primar DAVID GHEORGHE 
 

34.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ODOREU 

           Reprezentata de Primar POP DUMITRU 
 

35.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ORAŞU NOU 

     Reprezentată de Primar MAILAT GAVRIL 
 

36.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PĂULEȘTI 

           Reprezentata de Primar BONTEA ZENOVIU STELIAN 
 

37.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PETREȘTI 

    Reprezentată de Primar MARCHIȘ GHEORGHE OTTO 
 

38.    Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PIR 

          Reprezentata de Primar BURLACU IOAN FLORIN 
 

39.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PIȘCOLȚ 

          Reprezentata de Primar VARGA COSMIN VASILE 
 

40.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PORUMBEŞTI 

    Reprezentată de Primar  TOTH ZOLTAN 
 

41.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA RACȘA 

          Reprezentată de Primar  BETEA TOMA 
 

42.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SĂLACEA 

          Reprezentată de Primar  HORVATH  BELA 
 

43.       Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SANISLĂU 

                 Reprezentata de Primar KARDOSI IOAN ZOLTAN 
 

44.       Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SANTĂU 

             Reprezentata de Primar SILAGHI SERGIU 
 

45.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SĂUCA 

           Reprezentata de Primar MARIAN GHEORGHE 
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46.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SOCOND 

           Reprezentata de Primar CORNEA NICOLAE 
 

47.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TARNA MARE 

           Reprezentata de Primar SOBIUS MARIANA MONICA 
 

48.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TÂRȘOLȚ 

          Reprezentata de Primar POP GRIGORE 
 

49.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TEREBEȘTI 

          Reprezentata de Primar AVORNICITI MARIANA NICOLETA 
 

50.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TIREAM 

   Reprezentată de Primar  TAR NICOLAE 
 

51.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TURȚ 

          Reprezentata de Primar IRIME IOAN 
 

52.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TURULUNG 

    Reprezentată de Primar  GYAKON GHEORGHE NICOLAE 
 

53.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA URZICENI 

    Reprezentată de Primar SCHUPLER TIBERIU 
 

54.      Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA VAMA 

     Reprezentată de Primar CORODAN VASILE 
 

55.     Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA VETIȘ 

     Reprezentată de  Primar  ILYES IULIU 
 

56.    Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA VIILE SATU MARE 

        Reprezentata de Primar SZUCS SZABOLCS 

 

Tiream, la  26 noiembrie 2020 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează, 

 Consilier local:Vinkler  Valter                  Secretarul general al comunei Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 

 

 

 
Red./Tehn.M.G. 

Nr. Exemplare: 6/1 pag. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. f) 

din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

          Total consilieri în funcţie ___________11                                 Voturi pentru __________ 10 

          Nr. total al consilierilor prezenţi ____  10                                    Voturi împotrivă ____nu sunt 

          Nr. total al consilierilor absenţi _____   1                                    Abţineri __________ nu sunt 

          Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   10 


