ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Comuna
Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației „Vadon”

Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 octombrie 2012,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
privind aprobarea asocierii Judeţului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe Comuna Reci
şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației „Vadon”;
având în vedere:
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică întocmit în acest sens;
- Rapoartele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Covasna;
- O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
completările ulterioare;
văzând rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociației „Vadon”;
în baza art. 91, alin. (6), lit. ”c” și în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. l. - Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei „Vadon”, ca subiect de drept, cu
personalitate juridică, de drept privat.
Art. 2. - Se aprobă participarea județului Covasna alături de municipiului Sfântu
Gheorghe, Comuna Reci şi Comuna Arcuşi în calitate de membrii fondatori, la înfiinţarea
Asociaţiei „Vadon”.
Art. 3. - (1) Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată fără elementele
constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
Art. 4. - (1) Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Vadon”, anexele nr. 1
şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrată.
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(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act
adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului județean.
(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de modificările legislative intervenite,
în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a
respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.
Art. 5. - Sediul Asociației „Vadon” va fi situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Libertăţii nr. 7.
Art. 6. - (1) Se aprobă participarea județului Covasna la crearea patrimoniului iniţial
cu suma de 30.000 lei, reprezentând 24% din totalul capitalului iniţial și care se suportă din
bugetul local.
(2) Se aprobă cotizaţia anuală a județului Covasna, în sumă de 60.000 lei,
reprezentând 24% din totalul cotizaţiei anuale plătibilă de către asociați.
Art. 7. - Se desemnează ca reprezentant al județului Covasna în Adunarea Generală
a Asociației „Vadon”, pe domnul/d-na ____________________, având funcția
_______________________, și domnul/d-na _______________________, având funcția
_______________________.
Art. 8. - Se mandatează persoanele desemnate la art. 7 să participe şi să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a Asociaţiei, precum şi să
semneze actele necesare constituirii Asociaţiei.
Art. 9. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele
desemnate la art. 7.
Sf. Gheorghe, la 25 octombrie 2012
PREŞEDINTE
TAMÁS Sándor
Contrasemnează,
VARGA ZOLTÁN
Secretarul judeţului Covasna

Prezenta hotărâre se difuzează:
- 1 ex. la Instituţia Prefectului judeţului Covasna;
- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică;
- cate 1 ex. la persoanele arătate la art. 7,
- 1 ex. la Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe,
- 1 ex. la Consiliul local al comunei Arcuș,
- 1 ex la Consiliul local al comunei Reci.
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