Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ______/2012.
PROIECT
ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI VADON
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Subsemnaţii, prevăzuţi în anexa la prezentul Act constitutiv de comun acord
am convenit la înființarea Asociației ”ASOCIAŢIA VADON”.
Art. 2. (1) Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA VADON, denumită în
continuare Asociaţie.
(2) Denumirea completă prevăzută în alineatul (1) se va regăsi în toate actele
Asociaţiei, precum şi pe ştampila acesteia.
Art. 3. (1) Asociaţia este subiect de drept, cu personalitate juridică, de drept
privat.
Art. 4. (2) Asociaţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile
legislaţiei române, ale statutului şi ale prezentului act constitutiv.
Art. 5. (1) Sediul Asociaţiei se află în localitatea Sf. Gheorghe, str. Libertăţii nr. 7.
(2) Asociaţia îşi poate constitui filiale, sucursale, puncte de lucru şi birouri de
reprezentare în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii.
(3) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului
Director. Asociaţia va putea înfiinţa sau desfiinţa filiale, sucursale, puncte de lucru şi
birouri de reprezentare în ţară şi în străinătate prin hotărârea Consiliului Director.
Art. 6. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată, începând de la data
înscrierii sale ca persoană juridică.
CAPITOLUL II
SCOPUL ASOCIERII
Art. 7. Scopul asociației este exploatarea și dezvoltarea durabilă a investițiilor
părților asociate care se află în folosința acestora, promovarea valorilor naturale ale
județului Covasna în scopul creşterii fluxului turistic şi asigurarea unei interacţiuni
armonioase între sectorul turistic şi factorii de ordin social şi de mediu. Asociaţia
stimulează şi promovează turismul balnear, rural şi ecologic, cultural şi de afaceri în
România şi în străinătate.
Art. 8. (1) Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să-şi aducă la îndeplinire
scopul sunt:
- dezvoltarea investiției părților asociați care se află în folosința asociației;
- promovarea potențialului turistic al zonei montane şi a celei adiacente acesteia;
- sprijinirea agroturismului şi a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul;
- organizarea și desfășurarea activității de vizitare a muzeelor cu specific vânătoresc,
a unor centre de vizitare și a unor parcuri tematice cu animale sălbatice;
- acordarea de consultanţă profesională;
- punerea în valorificare al potenţialului natural al ariilor protejate NATURA 2000

din judeţul Covasna;
- organizarea de evenimente legate de proiectul Transnatura;
- organizarea de tabere de tineret şi de activităţi pentru tineret;
- organizarea de tabere artistice, expoziţii de artă;
- organizarea de manifestări legate de vânătoare;
- promovarea acțiunilor de protecție a mediului înconjurător;
- implicarea tinerilor în activităţi de promovare a potenţialului turistic;
- sprijină omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi;
- organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică;
- elaborarea unei baze de date cu obiectivele turistice din judeţul Covasna;
- elaborarea de studii şi analize pe domeniile de promovare a valorilor naturale ale
județului Covasna;
- inventarierea principalelor resurse turistice și naturale;
- atragerea de programe şi finanţări în vederea creşterii calităţii turismului din
judeţul Covasna;
- atragerea de programe care să sporească accesibilitatea turismului în judeţul
Covasna;
- atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse financiare sub formă de donaţii,
subvenţii, contribuţii, sponsorizări, taxe, cotizaţii pentru prestaţii si asistenţă;
- promovarea schimbului de date, informaţii, publicaţii, specialişti, cooperarea cu
asociaţii organisme similare de profil din ţară şi străinătate;
- editarea de materiale promoţionale;
- crearea unor parteneriate cu asociaţii din ţară şi străinătate, care promovează scopul
asociaţiei;
Obiectul de activitate poate fi completat în funcție de necesități.
(2) Asociaţia urmăreşte prin activitatea sa:
- realizarea şi editarea de cărți, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, bannere,
ghiduri, hărţi, pagini web, albume foto, materiale pe suport electronic, programe
informatice şi alte materiale informative şi de promovare turistică a zonei montane şi
adiacente acesteia;
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi de promovare a valorilor naturale ale
județului Covasna;
- iniţierea şi desfăşurarea unor programe atractive şi utile în domeniul promovării
valorilor naturale ale județului Covasna;
- organizarea unor cursuri de instruire, calificare şi perfecţionare a personalului
care se ocupă cu promovarea valorilor naturale;
- organizarea de mese rotunde, seminarii și conferinţe;
- colaborarea cu agenţii de turism naţionale și regionale pentru promovarea
valorilor naturale ale judeţului Covasna;
- participarea la proiecte comune cu alți parteneri în vederea promovării valorilor
naturale;
- participarea şi organizarea unor târguri naţionale şi internaţionale în vederea
promovării valorilor naturale;
- proiectarea şi construirea unui stand de prezentare care să fie utilizat la târguri;
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- crearea şi distribuirea calendarului şi programului de evenimente socioculturale, tradiţionale specifice zonei;
- organizarea unor studii şi anchete privind gradul de satisfacţie al consumatorilor
(nivelul de cunoaştere a zonelor/punctelor de atracţie naturală, motivaţia de a călători
în judeţ, nivelul serviciilor, intenţia de a reveni cu o altă ocazie, etc.);
- organizarea şi realizarea şi a altor activităţi în conformitate cu obiectivele
asociaţiei;
- promovarea în rândul tinerilor protecţia mediului înconjurător, a bogăţiilor
naturale ale pădurilor, a florei şi faunei;
- atragerea unui număr cât mai mare de turişti în județ.
În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor
specifice, Asociaţia colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii
neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice,
fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase şi altele), putând
participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu precum și societățile
comerciale.
CAPITOLUL III
PATRIMONIUL INIŢIAL
Art. 9. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 125.000 lei şi constă din aporturi în
numerar ai membrilor fondatori astfel:
- Municipiul Sfântu Gheorghe: 74% ;
- Județul Covasna 24%;
- Comuna Reci 1%;
- Comuna Arcuș 1%.
Art. 10. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt:
a) cotizaţia anuală este de 250.000 lei care se împarte astfel:
- Municipiul Sfântu Gheorghe: 74% ;
- Județul Covasna 24%;
- Comuna Reci 1%;
- Comuna Arcuș 1%.
b) dobânzi bancare;
c) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din
străinătate;
d) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale
sau internaţionale;
e) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie;
f) contribuţii de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii;
g) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi,
acordate în condiţiile legii;
h) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor
acordate, în condiţiile legii, de compartimentele Asociaţiei; provenind din vânzarea
biletelor de intrare;
i) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei;
j) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate
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de Asociaţie;
k) alte forme de venituri.
(2) Cotizaţia anuală se achită până la data de 01 martie a anului pentru care ea este
datorată.
(3) Asociaţia poate să înfiinţeze societăţi comerciale în scopul realizării mijloacelor
financiare necesare îndeplinirii obiectivelor Asociaţiei. Dividendele obţinute de
Asociaţie, din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi
societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului
Asociaţiei.
CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Art. 11. Organele Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală a Asociaţilor;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul;
d) Aparatul tehnic.
Art. 12. (1) Adunarea Generală a Asociaţilor este organul deliberativ de
conducere, alcătuit din 7 membri (membrii din care trei sunt desemnaţi de Mun. Sf.
Gheorghe, doi sunt desemnaţi de Judeţului Covasna, un membru este desemnat de
comuna Reci, un membru este desemnat din partea comunei Arcuş).
(2) Adunarea Generală are atribuţiile prevăzute în statut.
(3) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului
Director, asupra cenzorului şi asupra Aparatului tehnic.
Art. 13. (1) Consiliul Director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Adunării
Generale şi conduce Asociaţia în intervalul dintre şedinţele Consiliului Director, care
are competenţele şi modalitatea de lucru expres precizate şi detaliate în statut.
Art. 14. (2) Consiliul Director se compune din 5 membri, membri din care 2 (doi)
sunt desemnați de Municipiul Sf. Gheorghe, şi câte un membru de către Județul
Covasna, comuna Reci și Arcuș pentru un mandat de 3 (trei) ani, începând de la data
înregistrării Asociaţiei.
Art. 15. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de
Consiliul Director pentru un mandat de 3 ani.
(2) Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
Membrii Consiliului Director nu poate fi cenzor.
(3) Atribuţiile cenzorului sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei.
Art. 16. (1) Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de
Consiliul Director, condus de un director executiv.
(2) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului
executiv, în domenii conforme cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.
(3) Personalul aparatului tehnic al Asociaţiei va fi format dintr-un număr de cel
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mult 50 de persoane, angajate pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea
dispoziţiilor legale.
(4) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin regulament de organizare şi
funcţionare, pe baza propunerii Consiliul Director aprobate de Adunarea Generală a
Asociaţilor.
Art. 17. (1) Consiliul Director numeşte, pe bază de concurs, un director executiv al
aparatului tehnic. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de
Consiliul Director sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit
cu funcţii executive a aparatului tehnic, având statutul juridic de angajat al Asociaţiei.
Persoana acestuia poate fi schimbată în condiţiile stabilite de codul muncii şi, respectiv,
de contractul colectiv şi individual de muncă.
(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din
componenţa organelor de conducere şi administrare ale Asociaţiei, dar are vot
consultativ în Consiliul Director.
CAPITOLULV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 18. Pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a Asociaţiei se
desemnează ___________________, inclusiv pentru deschiderea contului în vederea
constituirii patrimoniului iniţial.
Art. 19. (1) Prezentul act constitutiv a fost redactat conform cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 20. S-a tehnoredactat şi s-a semnat, azi, după atestarea identităţii părţii
semnatare şi conţinutul prezentului act, în ___ exemplare, de ______________cu sediul
în __________, conform _______, în _______exemplare, din care s-a eliberat membrilor
asociaţi câte un exemplar.
Art. 21. Semnăturile membrilor fondatori sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul act
constitutiv.
Art. 22. Anexa face parte integrantă din prezentul act constitutiv.
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Anexa la Actul constitutiv al ASOCIAŢIEI VADON
privind membrii Asociaţiei

1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe,
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Cod fiscal 4404605,
2. JUDEŢUL COVASNA cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii Nr.
4, Cod fiscal 4201988,
3. COMUNA ARCUŞ cu sediul în Comuna Arcuş, P-ţa Gábor Áron Nr. 237, Cod fiscal
16318699,
4. COMUNA RECI cu sediul în Comuna Reci, Str. Principală Nr. 268, Cod fiscal
4404311,
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