
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. ________/2010 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de _______________; 

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru 

aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Economică 

a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV); 

având în vedere: 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna 

întocmite în acest sens; 

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

completările ulterioare; 

- art. 11, 12 și 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- - art. 4, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 44/2007 privind 

asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării 

Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV); 

- procesul verbal al Consiliului de administrație al Asociaţiei de Dezvoltare 

Economică a Teritoriului Judeţului Covasna nr. 19/31.10.2012; 

în baza art. 91 alin. (1) lit. „f”, 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 Asociației de Dezvoltare 

Economică a Teritoriului Județului Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna, 

prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Economică a 

Teritoriului Județului Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Statutul 

Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna, prevăzut în anexa nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

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

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, __________________. 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul judeţului Covasna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică astfel: 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcţia Juridică și Administrație Publică; 

- 1 ex. la Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna. 
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 ROMÂNIA  

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA Nr. ______/________ 2012 

 PREȘEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 44/2007 s-a aprobat asocierea 

judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei 

de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV). 

 Urmare a ședinței Consiliului de Administrație al ADETCOV din data de 

31.10.2012 și a celor hotărâte cu această ocazie, s-a conturat importanța modificării 

Actului Constitutiv și al Statutului asociației. Această modificare se va face în condițiile 

Legii nr. 26/2000 și a hotărârii de înființare a Asociației ADETCOV, care prevede că orice 

modificare ulterioară se va realiza prin Act adițional aprobat în prealabil prin hotărâri ale 

consiliilor locale și consiliului județean, organizate la nivelul unităților administrativ-

teritoriale asociate. 

 În acest sens propun aprobarea actelor adiționale care conțin modificări și 

completări privind:  

 -Modificarea cotizației anuale s-a decis din considerente de corelare a efortului 

financiar al membrilor Asociației, în funcție de potențialul fiecărui membru în parte. 

 -Adăugarea unor noi litere la articolele  7 alin. (1) și (2) și art. 40 alin. (1) al 

Actului Constitutiv, respectiv Statutul asociației, având la bază extinderea posibilităților 

de accesare a fondurilor de către asociație  de la bugetul de stat, precum și din alte surse 

independente de bugetele locale ale membrilor.  

În vederea exploatării și dezvoltării durabile ale valorilor naturale ale județului 

Covasna pentru creșterea fluxului turistic și asigurarea unei interacțiuni armonioase între 

sectorul turistic și factorii de ordin social și de mediu constituie una dintre prioritățile 

Consiliului Județean Covasna și implicit ale unităților administrativ-teritoriale care 

doresc să participe la această asociere.  

Asociația în conformitate cu legislația în materie stimulează și promovează 

turismul balnear, rural, ecologic, precum și de afaceri în România și în străinătate. 

Propun pe baza acestor considerente adoptarea proiectului de hotărâre pregătit. 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 


