
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 120/2020 
privind modificarea Actului Constitutiv  și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

„Regio Kezdi” 
  

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind modificarea, Actului Constitutiv  și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  „Regio 
Kezdi” 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) și (3) lit. c din Legea nr. 51/2006 privind serviciul 
comunitar de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. d+ din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, republicată,cu modificările și completările ulterioare, 

În baza art. 89 și urm. art. 132 din din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e și alin.(9) lit.c, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

  Art. 1. – (1) Se aprobă modificarea art. 2 lit. a din Capitolul VI al Actului Constitutiv al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Regio Kezdi „ și va avea următorul cuprins: 
                   “Art.2 Sursa de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:  a) contribuţiile asociaţilor la formarea 
patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor 
administrativ – teritoriale membre;  Cotizaţia din primul an este la suma de câte 150 lei/an pentru 
comunele Cernat şi Estelnic şi 200 lei pentru Municipiul Târgu Secuiesc; Începând cu anul 2020, cotizația 
anuală va fi pentru comuna Estelnic 1.500 lei, pentru comuna Cernat 3.000 lei și pentru Municipiul Târgu 
Secuiesc 37.500 lei.”  
                  (2) Se aprobă proiectul Actului Constitutiv actualizat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Regio Kezdi” conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 2.- (1) Se aprobă modificarea art. 11 lit. b din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Regio Kezdi” și va avea următorul cuprins:  
 “ Art. 11 Asociaţii au următoarele obligaţii:  b) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se 
facă până la ultima zi lucrătoare ale fiecărui an calendaristic. Cotizaţia pentru primul an este fixată prin 
prezentul statut la suma de câte 150 lei/an, pentru comunele Cernat şi Estelnic şi 200 lei pentru municipiul 
Târgu Secuiesc; Începând cu anul 2020, cotizația anuală va fi pentru comuna Estelnic 1.500 lei, pentru 
comuna Cernat 3.000 lei, pentru Municipiul Târgu Secuiesc 37.500 lei.” 
               (2) Se aprobă proiectul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Regio Kezdi’’ 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 3. – Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Secuiesc dl. Bokor Tiberiu în calitate de 
reprezentant al Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Regio Kezdi” .  
         Art. 4. – Pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și al Statutului actualizat al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Regio Kezdi” se mandatează Primarul Municipiului Târgu Secuiesc. 

     
                      Târgu Secuiesc, la  17 decembrie 2020  
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