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Anexa la H.C.L. nr. ______/2022 
 

 
ACT ADIȚIONAL NR. 1/2022 

LA STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA 

 
 

Având în vedere: 
- Membrii asociați în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna nr. _________ din 
________________, 
În baza prevederilor art. 21 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 246/2022 privind 

zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum și cele ale art. 16 alin. (2) lit. h) și j), art. 21 alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 28 lit. c) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, 

De comun acord au convenit că Statutul asociației se modifică prin următorul 
 

ACT ADIȚIONAL: 
 

Art. I. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană 
Târgu Secuiesc-Covasna se modifică după cum urmează: 

  
1. Art. 1 a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă 

Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna va avea următorul cuprins: 
 

”Art. 1. FONDATORII PREZENTEI ASOCIAŢII SUNT: 
 
Subscrişii: 
 
1. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

TÂRGU SECUIESC, cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron, nr. 24, judeţul 
Covasna, cod poștal 525400, având cod fiscal RO 4201813, reprezentat prin Primar - 
BOKOR TIBERIU, domiciliat în mun. Târgu Secuiesc str. Dózsa György nr. 43 bl. 42 sc. B et. 1 
ap. 4, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 495418, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la 
data de 31.05.2022, având CNP 1620612142058,  

2. ORAȘUL COVASNA, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA, cu sediul 
în orașul Covasna, Str. Piliske nr. 1., județul Covasna, cod poștal 525200, având cod fiscal RO 
4404613, reprezentat prin Primar - Gyerő József, domiciliat în orș. Covasna, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 2B, posesor al C.I. seria KV nr. 348912, eliberat de SPCLEP Covasna, la 
data de 28.01.2015, având CNP 1731226140318,  

3. COMUNA BRATEȘ, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATEȘ, cu sediul în 
comuna Brateș, str. Principală nr. 61, jud. Covasna, cod poștal 527050, având cod fiscal RO 
4404656, reprezentată prin Primar - Tánczos Ferenc-Szabolcs, domiciliat în Sat. Brateș nr. 
5, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 336967, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data 
de 06.0.8.2014, având CNP 1740815140319,  

4. COMUNA BREȚCU, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BREȚCU, cu sediul în 
comuna Breţcu, str. Principală nr. 142, jud. Covasna, cod poștal 5270605, având cod fiscal 
RO 4201864, reprezentat prin Primar - Dimény Zoltán, domiciliat în sat. Brețcu nr. 42, jud. 
Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 322587, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 
22.01.2014, având CNP 1640121142059,  
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5. COMUNA BOROȘNEU MARE, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOROȘNEU 
MARE, cu sediul în comuna Boroșneu Mare, str. Principală nr. 393, jud. Covasna, cod poștal 
527040, având cod fiscal RO 4201970, reprezentat prin Primar – Ilie Nicolae, domiciliat în 
sat. Boroșneu Mare nr. 397, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 467882, eliberat de 
SPCLEP Covasna la data de 03.03.2021, având CNP 1580215141044,  

6. COMUNA CATALINA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CATALINA, cu sediul 
în comuna Catalina nr. 413, jud. Covasna, cod poștal 527065, având cod fiscal RO 4201783, 
reprezentată prin Primar - Tusa Levente, domiciliat în sat. Mărtineni nr. 187B, jud. 
Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 433409, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 
23.05.2019, având CNP 1600102142066, 

7. COMUNA CERNAT, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNAT, cu sediul în 
comuna Cernat nr. 456, jud. Covasna, cod poștal 27070, având cod fiscal RO 4404338, 
reprezentată prin Primar - Rákosi Árpád, domiciliat în sat. Cernat nr. 747B, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 352745, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 26.03.2015, 
având CNP 1670329142052, 

8. COMUNA COMANDĂU, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMANDĂU, cu 
sediul în comuna Comandău nr. 63, jud. Covasna, cod poștal 527080, având cod fiscal RO 
4201937 reprezentată prin Primar - Kocsis Béla, domiciliat în sat. Comandău nr. 50 et. 1 
ap. 4, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 432397, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la 
data de 09.05.2019, având CNP 1610523140317, 

9. COMUNA DALNIC, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DALNIC, cu sediul în 
comuna Dalnic nr. 45, jud. Covasna, cod poștal 527121, având cod fiscal RO 16355441, 
reprezentată prin Primar – Marti István, domiciliat în sat. Dalnic nr. 7, posesor al C.I. seria 
KV nr. 437291, eliberat de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 30.07.2019, având CNP 
1760719142076, 

10. COMUNA ESTELNIC, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ESTELNIC, cu sediul 
în comuna Estelnic nr. 196, jud. Covasna, cod poștal 527143, având cod fiscal RO 18257105, 
reprezentată prin Primar – Salamon Balázs, domiciliat în sat. Estelnic nr. 97, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 301973, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 10.04.2013, 
având CNP 1840926141810, 

11. COMUNA GHELINȚA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHELINȚA, cu 
sediul în comuna Ghelința nr. 345, jud. Covasna, cod poștal 527090, având cod fiscal RO 
4201945, reprezentată prin Primar – Ilyés Botond János, domiciliat în sat. Ghelința nr. 845, 
jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 395050, eliberat de SPCLEP Ghelința la data de 
30.05.2017, având CNP 1780724141056, 

12. COMUNA LEMNIA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEMNIA, cu sediul în 
comuna Lemnia nr. 170, jud. Covasna, cod poștal 527110, având cod fiscal RO 4201856, 
reprezentată prin Primar – Jénáki Csongor, domiciliat în sat. Lemnia nr. 289A, jud. 
Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 469488, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 
14.04.2021, având CNP 1770304142062, 

13. COMUNA MERENI, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI, cu sediul în 
comuna Mereni nr. 520, jud. Covasna, cod poștal 527112, având cod fiscal RO 16260082, 
reprezentată prin Viceprimar – Reketes István, domiciliat în sat. Lutoasa nr. 213, jud. 
Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 463907, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 
15.12.2020, având CNP 1761220142053, 

14. COMUNA OJDULA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OJDULA, cu sediul în 
comuna Ojdula nr. 1008, jud. Covasna, cod poștal 527125, având cod fiscal RO 4404508, 
reprezentată prin Primar – Pénzes Ágoston, domiciliat în sat. Ojdula nr. 87A, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 284568, eliberat de SPCLEP Ojdula la data de 08.08.2012, având 
CNP 1710725142053, 

15. COMUNA PLĂIEȘII DE JOS, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLĂIEȘII DE 
JOS, cu sediul în comuna Plăieșii de Jos, str. Plăieșii de Jos, nr. 235, cod poștal 537235, jud. 
Harghita, având cod fiscal RO 4368090, reprezentată prin Primar – András Zoltán, 
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domiciliat în sat. Plăieșii de Sus nr. 315, jud. Harghita, posesor al C.I. seria HR nr. 496116, 
eliberat de SPCLEP M. Ciuc la data de 02.03.2015, având CNP 1690223191328, 

16. COMUNA POIAN, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIAN, cu sediul în 
comuna Poian nr. 10, jud. Covasna, cod poștal 527140, având cod fiscal RO 4201953, 
reprezentată prin Primar – Páll Endre, domiciliat în sat. Poian nr. 384, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 312400, având CNP 1610826142061, 

17. COMUNA SÂNZIENI, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNZIENI, cu sediul 
în comuna Sânzieni nr. 439, jud. Covasna, cod poștal 527150, având cod fiscal RO 4201821, 
reprezentată prin Primar – Balogh Tibor, domiciliat în sat. Sânzieni nr. 439, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 456509, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 04.08.2020, 
având CNP 1690813142055, 

18. COMUNA TURIA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURIA, cu sediul în 
comuna Turia nr. 835, jud. Covasna, cod poștal 527160, având cod fiscal RO 4404630, 
reprezentată prin Primar – Daragus Attila, domiciliat în sat. Turia nr. 3, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 434329, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 11.06.2019, 
având CNP 1650722142061, 

19. COMUNA ZAGON, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAGON, cu sediul în 
comuna Zagon nr. 114, jud. Covasna, cod poștal 527185, având cod fiscal RO 4404486, 
reprezentată prin Primar – Kiss Augustin, domiciliat în sat. Zagon nr. 392, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 418460, eliberat de SPCLEP Covasna la data de 08.08.2018, având 
CNP 1870803142381, 

20. COMUNA ZĂBALA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂBALA, cu sediul în 
comuna Zăbala nr. 829, jud. Covasna, cod poștal 527190, având cod fiscal RO 4201848, 
reprezentată prin Primar – Fejér Levente, domiciliat în sat. Zăbala nr. 775, jud. Covasna, 
posesor al C.I. seria KV nr. 448119, eliberat de SPCLEP Covasna la data de 13.02.2020, având 
CNP 1730219142065. 

 
au hotărât de comun acord următoarele: 
 
Noi, denumiți colectiv „asociații” și individual „asociatul”, în calitate de 

reprezentanți legali ai unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate, ca 
urmare a acordului intervenit în data de 22.03.2021, la Târgu Secuiesc, pentru înființarea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, ne 
exprimăm acordul de voință clar, precis și neechivoc de a coopera și de a ne asocia, în 
conformitate cu următoarele acte normative: 

a) Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 
b) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
c) O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările 
ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; 
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare.” 

 
2. Articolul 13. va avea următorul cuprins: 

 
”Art. 13. (1) Membru al asociaţiei poate deveni orice unitate administrativ-teritorială 

care face parte din cel mult prima coroană urbană, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative.  

(2) Prin prima coroană urbană se ın̂ţelege teritoriul cumulat al unităţilor 
administrativ-teritoriale din imediata vecinătate a unui municipiu, cu care acesta are cel 
puţin un punct de hotar comun. 
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(3) Zona metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, fiind deja constituită la data intrării 
în vigoare a Legii nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, ı̂şi menţine delimitarea teritorială actuală în baza 
prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 246/2022, după cum urmează: 

1. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
2. ORAȘUL COVASNA 
3. COMUNA BRATEȘ 
4. COMUNA BREȚCU 
5. COMUNA BOROȘNEU MARE 
6. COMUNA CATALINA 
7. COMUNA CERNAT 
8. COMUNA COMANDĂU 
9. COMUNA DALNIC 
10. COMUNA ESTELNIC 
11. COMUNA GHELINȚA 
12. COMUNA LEMNIA 
13. COMUNA MERENI 
14. COMUNA OJDULA 
15. COMUNA PLĂIEȘII DE JOS 
16. COMUNA POIAN 
17. COMUNA SÂNZIENI 
18. COMUNA TURIA 
19. COMUNA ZAGON 
20. COMUNA ZĂBALA” 
 

3. Aricolul 14. se revocă. 
 

4. Articolul 23. va avea următorul cuprins: 
 

”Art. 23. Organizarea şi funcţionarea zonei metropolitane se realizează potrivit Legii 
nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, a prevederilor art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului statut.” 

 
5. Articolul 24. va avea următorul cuprins: 

 
” Art. 24. Organele de conducere şi control ale zonei metropolitane sunt: 
a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul Director; 
c) Comisia de cenzori.” 

 
6. Articolul 25. va avea următorul cuprins: 

 
”Art. 25. Adunarea Generală 
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate în adunarea generală a 

zonelor metropolitane de către primari, în condiţiile art. 132 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Încetarea mandatului de 
primar atrage încetarea calităţii de reprezentare în adunarea generală a zonei 
metropolitane. 

(2) Adunarea generală se întruneşte de regulă trimestrial, dar cel puţin o dată pe an, 
la convocarea consiliului director sau ori de câte ori acest lucru este necesar, şi adoptă 
hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. În situaţia în care membrii consiliului director 



5 
 

nu sunt desemnaţi sau dacă consiliul director nu este constituit, adunarea generală va fi 
convocată de către primarul municipiului în jurul căruia se formează zona metropolitană. 

(3) Pentru participarea la şedinţele adunării generale ale zonei metropolitane, 
membrii adunării generale au dreptul la o indemnizaţie de maximum 10% din indemnizaţia 
preşedintelui consiliului director, suportată din bugetul zonei metropolitane. Nivelul 
indemnizaţiei se stabileşte prin hotărârea adunării generale a zonei metropolitane. 

(4) Adunarea generală adoptă hotărâri cu caracter obligatoriu, aplicabile tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale membre. În cazul în care doar unele dintre unităţile 
administrativ-teritoriale membre au mandatat zona metropolitană să exercite, pe seama şi 
în numele lor, unele atribuţii aflate în competenţa lor şi care se circumscriu scopului şi 
obiectivelor zonelor metropolitane, hotărârile adunării generale date în exercitarea 
mandatului se aplică în mod obligatoriu numai acestora. Hotărârile adunării generale 
prevăzute anterior se adoptă cu votul a cel puţin 72% din membrii adunării generale şi care 
reprezintă cel puţin 65% din populaţia zonei metropolitane. 

(5) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.” 
 

7. Articolul 26 se revocă. 
 

8. Articolul 27 va avea următorul cuprins: 
 

”Art. 27. Adunarea Generală ordinară sau extraordinară are loc la locul, data şi ora 
fixată în convocator de Consiliul Director sau dacă consiliul director nu este 
constituit, va fi fixată de către Primarul Municipiului Târgu Secuiesc.” 
 

9. Articolul 29 va avea următorul cuprins: 
 

” Art. 29 (1) Convocarea la ședința Adunării Generale va fi transmisă prin scrisoare, 
fax sau e-mail cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde 
data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței. 

(2) Adunarea Generală este legal constituită dacă întrunește cel puțin jumătate plus 
unu din membrii Asociației. În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită se 
va face o nouă convocare în termen de cel mult o săptămână, precizat în convocatorul pentru 
prima adunare. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită, 
indiferent de numărul de participanți. 

(3) Un membru cu drept de vot poate să primească împuternicire scrisă de la un 
membru absent, cu condiția ca Președintele să fie înștiințat despre aceasta. 

(4) Hotărârile adunării generale sunt comunicate consiliilor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale care formează zona metropolitană în termen de 5 zile lucrătoare de 
la adoptarea acestora. 

(5) Consiliul local al unei unităţi administrativ-teritoriale, membră a zonei 
metropolitane, mandatează reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale în adunarea 
generală a zonei metropolitane să susţină poziţii sau să exprime puncte de vedere, să 
formuleze propuneri sau amendamente la ordinea de zi a şedinţelor adunării generale sau la 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.” 

 
10.  La articolul 34. Alineatul (3) se revocă. 

 
11.  La articolul 34. se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: 

 
”(4) Membrii consiliului director au dreptul la o indemnizaţie lunară de maximum 30% 

din indemnizaţia de ales local a preşedintelui consiliului director aflată în plată. 
Indemnizaţia este suportată din bugetul zonei metropolitane. Nivelul indemnizaţiei se 
stabileşte prin hotărârea adunării generale a zonei metropolitane.” 
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12.  Articolul 36 se revocă. 

 
13.  Articolul 37 va avea următorul cuprins: 

 
”(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al zonei metropolitane care 

asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și este format din 5 membri. 
(2) Consiliul Director este alcătuit astfel: 
a) Președintele este și Președintele Asociației, respectiv Primarul municipiului 

Târgu Secuiesc – domnul BOKOR TIBERIU; 
b) Membru: Primarul orașului Covasna, domnul GYERŐ JÓZSEF; 
c) Membru: Primarul comunei Sânzieni, domnul BALOGH TIBOR; 
d) Membru: Primarul comunei Turia, domnul DARAGUS ATTILA; 
e) Membru: Primarul comunei Ghelința, domnul ILYÉS BOTOND JÁNOS. 
(3) Conducerea operativă a Asociației se realizează printr-un aparat tehnic, acesta 

fiind organul de punere în executare a hotărârilor. 
(4) Exercitarea atribuțiilor ce revin Consiliului Director va fi stabilită printr-un 

regulament intern de organizare și funcționare ce va fi aprobat de către Adunarea generală. 
(5) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și 

exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea 
Generală. 

(6) Consiliul Director poate înființa un aparat tehnic, finanțat din resursele asociației 
de dezvoltare-intercomunitară. 

(7) Asociația poate decide desemnarea unui administrator public, funcție de 
conducere, pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii. 
Recrutarea, numirea și eliberarea din funcție administratorului public al asociației se face pe 
baza unei proceduri specifice de către consiliul Director și se aprobă prin hotărâre a 
adunării generale. 

(8) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și 
poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din 
componența sa. 

(9) Calitatea de preşedinte al consiliului director este exercitată, prin rotaţie, de către 
membrii acestuia şi se stabileşte prin votul majorităţii absolute a membrilor consiliului 
director. 

(10) Mandatul preşedintelui consiliului director este de un an. 
(11) Prin votul majorităţii absolute a membrilor consiliului director se poate stabili 

prelungirea mandatului preşedintelui consiliului director. Preşedintele consiliului director 
poate îndeplini maximum două mandate consecutive. 

(12) Membrii consiliului director au dreptul la o indemnizaţie lunară de maximum 
30% din indemnizaţia de ales local a preşedintelui consiliului director aflată în plată. 
Indemnizaţia este suportată din bugetul zonei metropolitane. Nivelul indemnizaţiei se 
stabileşte prin hotărârea adunării generale a zonei metropolitane.” 

 
14.  Articolul 38 va avea următorul cuprins: 
”Art. 38. Consiliul Director are următoarele atribuții: 
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de 
venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației; 

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; 
c) aprobă organigama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se 

prevede altfel; 
d) reprezintă legal zona metropolitană şi încheie acte juridice în numele şi pe seama 

acesteia; 
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e) prezintă anual, sau ori de câte ori adunarea generală solicită, rapoarte, sinteze, date 
sau informaţii; 

f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 
Generală.” 

 
II. Celelalte prevederi ale Statutului al Asociației Dezvoltare Intercomunitară 

Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna rămân neschimbate. 
 

1. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, reprezentat prin Primar - Bokor Tiberiu, ......................  

2. ORAȘUL COVASNA, reprezentat prin Primar - Gyerő József,  ..................................................  

3. COMUNA BRATEȘ, reprezentată prin Primar - Tánczos Ferenc-Szabolcs,  ......................  

4. COMUNA BREȚCU, reprezentat prin Primar - Dimény Zoltán,  ..............................................  

5. COMUNA BOROȘNEU MARE, reprezentat prin Primar – Ilie Nicolae,  ................................  

6. COMUNA CATALINA,  reprezentată prin Primar - Tusa Levente,  .........................................  

7. COMUNA CERNAT,  reprezentată prin Primar - Rákosi Árpád,  .............................................  

8. COMUNA COMANDĂU, reprezentată prin Primar - Kocsis Béla,  ...........................................  

9. COMUNA DALNIC, reprezentată prin Primar – Marti István,  .................................................  

10. COMUNA ESTELNIC, reprezentată prin Primar – Salamon Balázs,  ..................................  

11. COMUNA GHELINȚA, reprezentată prin Primar – Ilyés Botond János,  ...........................  

12. COMUNA LEMNIA, reprezentată prin Primar – Jénáki Csongor,  .......................................  

13. COMUNA MERENI, reprezentată prin Viceprimar – Reketes István,  ................................  

14. COMUNA OJDULA, reprezentată prin Primar – Pénzes Ágoston, .......................................  

15. COMUNA PLĂIEȘII DE JOS, reprezentată prin Primar – András Zoltán,  ........................  

16. COMUNA POIAN, reprezentată prin Primar – Páll Endre, .....................................................  

17. COMUNA SÂNZIENI, reprezentată prin Primar – Balogh Tibor,  ........................................  
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18. COMUNA TURIA, reprezentată prin Primar – Daragus Attila,  ...........................................  

19. COMUNA ZAGON, reprezentată prin Primar – Kiss Augustin, .............................................  

20. COMUNA ZĂBALA, reprezentată prin Primar – Fejér Levente. ............................................  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR GENERAL 
       
 


