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Nr. 43  din  07.09.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor 

Sătmărene ACSA 

 

 
 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

43/07.09.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

42/07.09.2022 și de avizele de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 3 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

Ținând cont de adresa nr 1245/07.09.2022 emisă de către Asociaţis de 

Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA, înregistrată la primăria 

Comunei Tiream sub nr. 2724/07.09.2022, 

Luând în considerare Legea nr.276/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

În temeiul Legii nr.672/2002 pentru auditul public intern, modificat prin OG 

29/29.08.2022 şi HG nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 

cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

Avănd in vedere modificarea asociaților, prin retragerea din cadul asociației a 

UAT Curtuișeni și UAT Sălacea, 

În temeiul prevederilor art. 5 lit.i), art.89 alin.(1), alin.(2) și alin.(3), art.90, 

art.91, art.92 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) coroborate cu cele 

ale alin.(9) lit.c), art.132, art.136 și art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

    Art.1. Se aprobă actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA, conform anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art.2.   Actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a 

Comunelor Sătmărene ACSA intră în vigoare la data înscrierilor definitive a acestora 

în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Satu Mare. 

       Art.3. În sensul aplicării prevederilor articolelor precedente, se împuternicește 

primarul comunei Tiream, reprezentantul acesteia de drept în cadrul Adunării 

Generale, să voteze în favoarea actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA. 

Art. 4. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Tiream, jud. Satu Mare;  

           Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

a Comunelor Sătmărene ACSA, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  prin afişare 

la avizierul Primăriei. 

                                                        Tiream, la 07.09.2022 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                         Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Nr. 43  din 07.09.2022 

REFERAT  DE APROBARE 

privind actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA 

    

 La data de 02 decembrie 2020 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Legea nr.276/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Astfel, reglementările de drept comun privind asociațiile și fundațiile au suferit 

modificări semnificative. 

       Astfel, noile prevederi ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, nu mai fac deloc referire la actul 

constitutiv, toate vechile reglementări care îl menționau au fost modificate prin 

Legea nr.276/2020. Mai mult, prevederi cum sunt unele referitoare la ,,cele dintâi 

organe de conducere și control,, care erau obligatorii în actul constitutiv, sunt în 

prezent elemente indispensabile, în lipsa cărora statutul este lovit de nulitate 

absolută. 

        În conformitate cu noile prevederi ale art.6 alin.(2) din O.G. nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

 ,,(2) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: 

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric 

personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea 

și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, 

domiciliul sau reședința ori adresa sediului social; 

b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației; 

c) denumirea asociației; 

d) sediul asociației; 

e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a 

termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; 

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în 

natură și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri 

imobile, forma autentică a statutului este obligatorie; 

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și 

control ale asociației; 

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de 

dobândire a personalității juridice; 
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i) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; 

j) drepturile și obligațiile asociaților; 

k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației; 

l) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației; 

m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 

60; 

n) semnăturile membrilor asociați.” 

 O altă modificare semnificativă este aceea că atât la înființarea unei asociații, 

cât și în cazul modificării statutului, forma acestuia este cea sub semnătură privată, 

eliminându-se forma autentică a actului la înregistrarea în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor. 

 În aceste condiții, raportat și la prevederile art.91 alin.(1) OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, conform cărora modificarea statutului asociației de 

dezvoltare intercomunitară se aprobă de fiecare consiliu local al fiecărei unități 

administrativ-teritoriale membre, se impune abrogarea Actului constitutiv și 

modificarea Statutului  ADI ACSA prin prima noilor reglementări. 

 Luând în considerare prevederile: 

- Legii nr.276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,  

- Legii nr.672/2002 pentru auditul public intern, modificat prin OG 

29/29.08.2022 şi HG nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 

cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

- O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Avănd in vedere modificarea asociaților, prin retragerea din cadul asociației 

a UAT Curtuișeni și UAT Sălacea, 

- art. 5 lit.i), art.89 alin.(1), alin.(2) și alin.(3), art.90, art.91, art.92 alin.(1) și 

alin.(2) lit.c), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) coroborate cu cele ale alin.(9) lit.c), art.132, 

art.136 și art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, supun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.        Tiream, la 07.09.2022 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 
Red.T.N./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/2 pag.  
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Nr. 43 din 07.09.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a 

Comunelor Sătmărene ACSA 
 

 

În conformitate cu dispozițiile art.91 alin.(2) OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, ,,Organizarea și modul de funcționare a organelor asociației de 

dezvoltare intercomunitară și a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de 

înființare și statutul asociației de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin 

hotărârile consiliilor locale, respectiv județene asociate.” 

Conform prevederilor art. 91 alin .(8) OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ,,Dispozițiile prezentului cod privind asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară se completează cu prevederile de drept comun privind asociațiile 

și fundațiile.” 

 Codul administrativ nu face referire la procedura de modificare a statutului 

unei asociații de dezvoltare intercomunitară, aceasta regăsindu-se în prevederile 

O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. Reglementările de drept comun privind asociațiile și fundațiile au suferit 

recent modificări semnificative prin Legea nr.276/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.  

 Aceste modificări legislative, respectiv retragerea din cadul asociației a UAT 

Curtuișeni și UAT Sălacea, impun actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA. 

 Modificările vizează și inserarea în Statutul ADI ACSA a reprezentării de 

drept a primarilor unităților administrativ-teritoriale membre în Adunarea generală, 

în conformitate cu dispozițiile art.132 din Codul administrativ, conform cărora:  

 ,,Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările 

generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale 

operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de 

reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale 

viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din 

aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes 

local.” Aceste prevederi înlătură orice tip de presupusă incompatibilitate a 

reprezentantului UAT în adunarea generală a asociației de dezvoltare 
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intercomunitară, atât în cazul primarilor, cât și în cazul persoanelor din primării, în 

cazul în care le este delegată această calitate. 

 În conformitate cu prevederile:  

 - Legii nr.276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,  

 - Legii nr.672/2002 pentru auditul public intern, modificat prin OG 

29/29.08.2022 şi HG nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 

cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

 - O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 5 lit.i), art.89 alin.(1), alin.(2) și alin.(3), art.90, art.91, art.92 alin.(1) și 

alin.(2) lit.c), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) coroborate cu cele ale alin.(9) lit.c), 

art.132, art.136 și art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  

 Pentru aceste considerente 

SUSŢINEM: 

 

 Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA 

 

Secretar general UAT Tiream 

Cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. C.H 

Nr.exemplare :2/2 pag. 
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