
 

 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND,JUDEȚUL SATU MARE 
BOGDAND,NR.310/A,TEL/FAX:0261828201, 

e-mail:bocotar@yahoo.com, 
office@primariabogdand.ro 

 

 

1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.169/SG/04.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărîre privind asocierea comunei BOGDAND cu alte  

unități administrativ-teritoriale în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA, modificarea 

Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate 

publică 

 

 

Prezentarea și motivarea inițiatorului: 

 

 Comuna BOGDAND face parte din ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SATMARENE ACSA, care este o structură 

asociativă de utilitate publică a autorităților publice locale, care își asumă, în principal, 

responsabilitatea locală a coordonării activității de audit public intern pentru toate 

entitățile publice partenere.  

 Asociația s-a înființat în anul 2013 la inițiativa a 22 unități administrativ-

teritoriale. Ulterior la structura asociativa au aderat mai multe UAT,  ajungând ca în 

prezent numărul membrilor să fie 43, incluzând desigur și comuna noastră. Alte 13 

unități administrativ-teritoriale doresc oficializarea aderării la ADI ACSA și astfel 

numarul membrilor ajunge 56. 

 În această situație se impune aprobarea prin hotărâre de consiliu a asocierii 

comunei noastre în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A 

COMUNELOR SATMARENE ACSA cu noile unități administrativ-teritoriale: Comuna 

Acâș, Orașul Ardud, Comuna Apa, Comuna Bârsău, Comuna Bixad,  Comuna Călinești Oaș,  
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Comuna Certeze, Comuna Curtuișeni, Comuna Doba, Comuna Gherța Mică, Comuna 

Păulești, Comuna Sălacea și Comuna Socond. 

 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. 

 Una dintre modificările de substanță vizând asociația o reprezintă faptul că 

aceasta nu va mai avea act constitutiv, ci doar statut, cel din urmă înglobând 

prevederile din ambele acte fundamentale ale organizaței non-profit.  

 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; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231450
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231450
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 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; 

 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. 

 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 aprobarea modificării Statutului  ADI ACSA prin prisma 

noilor reglementări, precum și pentru schimbarea componenței membrilor acesteia, 

respectiv prin adăugarea noilor unități administrativ-teritoriale asociate, dar și 

abrogarea Actului constitutiv.  

 Pe lângă modificările de natură legislativă, noul statut cuprinde și modificări de 

îmbunătățire a funcționării asociației de dezvoltare intercomunitară și de adaptare la 

noile nevoi cauzate de pandemie, cum este și introducerea votului electronic absolut 
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necesar în cazul ședintelor adunării generale formate din 56 persoane, primari sau 

reprezentanți ai UAT membre. 

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, cu modificările și completările 

ulterioare, republicată 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.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, am procedat la prezentarea și motivarea: 
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PRIMAR, 

BOJAN AUREL  
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