
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI

Proiect de Hotărâre Nr.  31  /2020.-
privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și Acordului de cooperare ale Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de _______ 2020.-

Având în vedere:
 referatul de aprobare nr.31/26.11.2020 al primarului comunei Căpleni,
 raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului nr.
 avizul comisiei  pentru  buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism,
În conformitate cu prevederilor art.14, art.15, art.18 din Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA;
În baza prevederilor art.129, alin. (1), (2) lit. e), alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,   
   În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit.”d”, alin.(7) lit.”b”, art.139 alin.(1) și art. 196 
alin.(1) lit.”a” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,           

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se aproba desemnarea primarului comunei Căpleni să reprezinte interesele unității 
administrativ-teritoriale în cadrul Adunării generale a reprezentanților tuturor entităților publice 
locale partenere a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA.

Art.2.-  Se  aproba  Actul  Aditional  Nr.1  la  Actul  Constitutiv  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA, aprobat prin Încheierea nr. 1334/14.12.2016 de
către Judecătoria Satu Mare, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.-  Se aproba Actul Aditional Nr.1 la  Statutul  Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară a
Comunelor  Satmarene  ACSA aprobat  prin Încheierea  nr.  1334/14.12.2016 de către  Judecătoria
Satu Mare, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4.-  Se aproba actualizarea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei 
de audit intern actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene 
ACSA încheiat în data de 05.10.2016, conform Anexei nr.3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5.- Se imputerniceste primarul comunei Căpleni, in calitate de reprezentant al acesteia in cadrul
Adunarii  Reprezentantiilor  Entitatilor  Publice  Partenere a   Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară  a  Comunelor  Satmarene  ACSA,  sa  semneze:Actul  Aditional  Nr.1  la  Actul
Constitutiv,  Actul Aditional Nr.1 la Statutul ADI ACSA și Acordul de cooperare actualizate, in
numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale.

Art.6.- Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se abroga orice prevederi contrare.



Art.7.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Căpleni.

Art.-8.- Prezenta va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 
prevăzut de lege, către: 

-Primarul comunei Căpleni,
-Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare,
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA.
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul 
propriu.

                                                                      Căpleni, 26 noiembrie 2020.- 

              Iniţiator Avizat
               Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika
                     Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.31/26.11.2020

Referat de aprobare 
la  Proiectul de Hotărâre Nr.31/2020 

privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și Acordului de cooperare ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA

 Comuna Căpleni face parte din  Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară  a Comunelor
Satmarene ACSA, care este o structura asociativa de utilitate publica a autoritatilor publice locale
din judetul Satu Mare, care isi asuma, in principal,  responsabilitatea locala a coordonarii activitatii
de audit public intern pentru toate entitatile publice partenere. 

Asociatia s-a infiintat in anul 2013 la initiativa a 22 unitati administrativ-teritoriale. Ulterior
la  structura  asociativa  au  aderat  mai  multe  comune  din  judet,  printre  care  si  comuna  noastra,
ajungand ca in prezent numarul membrilor si a celor doresc asocierea sa ajunga la 56 de UAT.

Prin Incheierea nr.69/13.01.2015, definitiva, Judecatoria Satu Mare a hotarat modificarea
formei juridice din ,,asociatie reglementata prin OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii in
Asociatie  de  Dezvoltare  Intercomunitara  reglementata  de  art.11  din  Legea  nr.215/2001  a
administratiei publice locale.”

In conformitate cu prevederile art.89 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ:
,, Art. 89: Formele de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale

(1)Două sau mai  multe  unităţi  administrativ-teritoriale  au  dreptul  ca,  în  limitele  competenţei
autorităţilorlor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară sunt personae juridice de utilitate publică.
(3)Unităţile administrativ-teritoriale cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi
în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, cu
precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, urbanism şi amenajarea
teritoriului, cadastru, precum şi în orice alte domenii în care hotărăsc consiliile locale respective,
pe  principii  de  eficienţă,  eficacitate  şi  economicitate,  la  nivelul  asociaţiilor  de  dezvoltare
intercomunitară ai căror membri sunt sau la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică
ale  structurilor  asociative  ori  la  nivelul  structurilor  asociative  ale  autorităţilor  administraţiei
publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii.”

Potrivit dispozitiilor art.91 și 92 din acelasi act normativ, 

”Art. 91: Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
(1)Organele  asociaţiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  sunt:  adunarea  general  a  asociaţiei,
consiliul director şi comisia de cenzori.
(2)Organizarea şi modul de funcţionarea organelor asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi a
aparatului  ethnic  sunt  stabilite  prin  actul  de  înfiinţare  şi  statutul  asociaţiei  de  dezvoltare
intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate.

Art. 92: Participarea cu capital sau cu bunuri
(1)Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau
cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la
înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organism prestatoare de servicii publice şi de utilitate
publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”

Consiliul Local are competenta locala de a aproba:
-  desemnarea  primarului  comunei  Căpleni  să  reprezinte  interesele  unității  administrativ-

teritoriale în cadrul Adunării generale a reprezentanților tuturor entităților publice locale partenere
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA.



-   Actul Aditional  Nr.1 la Actul constitutiv,  Act Aditional  Nr.1 la Statut  și  Acordul de
cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern,  ale ADI ACSA.

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (9) , lit.a),art. 136 și art. 196 din OUG nr.

57/2019 Codul administrativ,

INIŢIEZ:

Proiectul  de hotărâre privind modificarea  Actului  constitutiv,  Statutului  și  Acordului  de
cooperare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA.

                   Megyeri Tamás-Róbert
     Primarul comunei Căpleni



Primăria comunei Căpleni
Nr.85/03.12.2020

 Raport
la Proiectul de Hotărâre nr.31/2020

privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și Acordului de cooperare ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA

           

In conformitate cu dispozitiile art.139 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local are competenta locala de a aproba: asocierea comunei cu alte unitati
administrativ-teritoriale,  desemnarea  reprezentantului  in  Adunarea  Reprezentantiilor  Entitatiilor
Publice  Partenere  al  asociatiei,  Actul  Aditional  Nr.1  la  Actul  Constitutiv   al  Asociaţiei  de
Dezvoltare  Intercomunitară  a  Comunelor  Satmarene  ACSA,  aprobat  prin  Încheierea  nr.
1334/14.12.2016  de  către  Judecătoria  Satu  Mare,  Actul  Aditional  Nr.1  la  Statut aprobat  prin
Încheierea  nr.  1334/14.12.2016 de  către  Judecătoria  Satu  Mare,   Acordul  de  cooperare  pentru
organizarea  si  exercitarea  functiei  de audit  intern  ale  ADI ACSA, inclusiv  cele  actualizate  ca
urmare a aderarii unor noi membrii.

Astfel, in conformitate cu prevederile art.89din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ:
,, (1)Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei

autorităţilor  lor  deliberative  şi  executive,  să  coopereze  şi  să  se  asocieze,  în  condiţiile  legii,

formând  asociaţii  de  dezvoltare  intercomunitară,  cu  personalitate  juridică,  de  drept  privat.

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt personae juridice de utilitate publică.”

Potrivit dispozitiilor art.91alin.(1) la (4) din acelasi act normativ, 

„(1)Organele asociaţiilor  de dezvoltare  intercomunitară  sunt:  adunarea generală  a asociaţiei,

consiliul director şi comisia de cenzori.

(2)Organizarea şi modul de funcţionare a organelor asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi a

aparatului  ethnic  sunt  stabilite  prin  actul  de  înfiinţare  şi  statutul  asociaţiei  de  dezvoltare

intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respective judeţene asociate.

(3)Adunarea  general  este  organul  de  conducere  al  asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară,

format din reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

(4)Adunarea general adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile adunării

generale  sunt  assimilate  actelor  administrative  şi  intră  sub  incidenţa  prevederilor  legii

contenciosului administrativ.„

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (9) , lit.a), art. 139 alin. (1) şi  alin. (3), lit.f)
din Ordonanţa de urgenţănr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

 În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.”b” din Ordonanța de Urgență Nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, susțin necesitatea, 
oportunitatea și legalitatea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Secretar
      Csizmar Erika


	Referat de aprobare
	la Proiectul de Hotărâre Nr.31/2020

