
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2012 

privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației 

”Alutus Regio Egyesület” 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de _______ 2012; 

analizând Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, 

domnul Demeter János privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației ”Alutus Regio Egyesület”, 

având în vedere: 

- Raportul Direcției Juridice şi Administraţie Publică; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; 

luând în considerare: 

- art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 96/2009 privind 

participarea județului Covasna la înfiinţarea „Asociaţiei Alutus Regio Egyesület”; 

 văzând realizarea procedurilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

 în baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei ”Alutus Regio 

Egyesület”, conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Actul constitutiv al Asociaţiei 

”Alutus Regio Egyesület”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei ”Alutus Regio Egyesület”, 

conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Statutul Asociaţiei ”Alutus Regio 

Egyesület”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se împuterniceşte domnul Demeter János, reprezentantul judeţului 

Covasna să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei ”Alutus Regio Egyesület” în 

numele şi pentru judeţul Covasna în favoarea modificării actului constitutiv şi a 

statutului asociaţiei, conform proiectelor de acte adiţionale arătate în art. 1 şi 2. 

Art. 5. Se împuternicește domnul Demeter János, având funcția de preşedinte al 

Asociației ”Alutus Regio Egyesület”, cetățean român, născut la data de 18 ianuarie 1961, 

în oraşul Baraolt, jud. Covasna, domiciliat în oraşul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 105, 

judeţul Covasna, CNP 1610118140011, posesor al C.I. seria KV, nr. 181053, eliberată de 

SPCLEP Baraolt, să semneze şi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 



înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului Asociației ”Alutus Regio 

Egyesület” la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu 

Gheorghe. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Președintele Consiliului Județean Covasna şi persoana arătată la art. 4. 

 

Sf. Gheorghe, __________ 2012. 

     TAMÁS Sándor 

     Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- 1 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcţia Economică; 

- 1 ex. la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică; 

- 1 ex. Asociaţiei ”Alutus Regio Egyesület”. 
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