
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. ________/2013 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” 

 

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 

Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; 

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. 3, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 142/2011 privind 

aprobarea participării Judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás” nr. 4/2012; 

  în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, secțiunea 1, art. 6, alin. 1 – 7; 

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 

Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, conform proiectului Actului adițional 

nr. 1 la Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică 

„CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, conform proiectului Actului adițional 

nr. 1 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-



BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

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

Art. 3. Se  împuternicesc reprezentanții Județului Covasna în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” să voteze în 

favoarea adoptării Actului adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv şi Actului adiţional nr. 1 

la Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás”, în forma prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.    

Art. 4. Se  împuterniceşte domnul Nagy Iosif, în calitate de reprezentant al 

Județului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás” să semneze în numele şi pe seama Judeţului Covasna 

Actele adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

reprezentanții Județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

 

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. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

- câte un ex. reprezentanților Județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás”. 

 

CsE 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COVASNA 

PREŞEDINTE 

Nr. ______/__________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás” 

 

 

 Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 142/2011 a aprobat participarea 

Judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

Adunarea Generală a Acționarilor Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară  

Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás” la şedinţa din data de 18.12.2012  a adoptat o Hotărârea 

nr. 4/2013 prin care a modificat Statutului şi Actului Constitutiv al asociației. Aceste 

modificări au fost necesare pe de o parte  prin faptul că Preşedintele Asociaţiei a 

înaintat demisia din funcţia deţinută iar pe de altă parte, prin faptul că proiectul pentru 

realizarea căruia a fost înfiinţat Asociaţia, nu mai poate fi finanţat din fondul 

nerambursabil prevăzut de art. 5 al Statutului ADI în urma închiderii liniei de finanţare 

în cadrul POR, Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul 

major de intervenţie 5.3, ceea ce necesită modificarea Statutului şi Actului constitutiv al 

ADI. Pe lângă aceste modificări majore, au mai fost propuse modificări la componenţa 

şi numărul membrilor din Consiliul de Administraţie şi în ceea ce priveşte durata 

mandatului Preşedintelui. 

 În consecinţă având în vedere prevederile Hotărârii nr. 4/2012 al AGA, supunem 

analizei şi adoptării consiliului judeţean proiectul de hotărâre întocmit în acest sens. 

 

 

Preşedinte, 

 

TAMÁS Sándor 

 

CsE 



               Anexa nr. 1 

                                                                                                       la Hotărârea nr.       /2013 

           

 

Act adiţional nr. 1  

la Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD- BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

 

 

1. Judeţul Harghita prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, persoană juridică, autoritatea 

deliberativă, cu sediul în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, P-ţa Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, 

reprezentat prin  domnul Borboly Csaba în calitate de preşedinte –în temeiul Hotărârii nr. 239/2011 a 

Consiliului Judeţean Harghita, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc judeţul Harghita, Str. Kőrösi Csoma 

Sándor Nr.6 ap.3, C.I.: seria HR nr. 289391, eliberat la data de 16.12.2008, de către SPCLEP M-Ciuc  CNP: 

1740808190713,  

 2. Judeţul Covasna prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, persoană juridică, autoritatea 

deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, P-ța Libertăţii, nr. 4, cod fiscal 4201988, 

reprezentat prin domnul Tamás Sándor în calitate de președinte - în temeiul Hotărârii nr. 142/2011 a 

Consiliului Judeţean Covasna, cu domiciliul în Mun. Tîrgu Secuiesc, judeţul Covasna, Str. Fortyogó Nr. 

22, C.I.: seria KV nr. 053615, eliberat la data de 11.01.2002, de către Mun. Tg. Secuiesc, CNP: 

1660922142057,  

3. Comuna Cozmeni, prin Consiliul local Cozmeni, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul 

în Cozmeni nr.200, cod fiscal 14597953, reprezentat prin Bodó Dávid în calitate de primar – în temeiul 

Hotărârii nr. 53/2011 a Consiliului Local al comunei Cozmeni, cu domiciliul în Com. Cozmeni, sat 

Cozmeni nr. 59, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 080443, eliberat la data de 17.10.2002, de către  Mun. 

Miercurea Ciuc, CNP: 1470916191343; 

4. Comuna Tuşnad, prin Consiliul local Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în 

Tuşnad Sat nr. 176, cod fiscal 4245941, reprezentat prin Rafain Endre în calitate de primar – în temeiul 

Hotărârii nr. 31/2011 a Consiliului Local al comunei Tuşnad, cu domiciliul în satul Tuşnad nr. 146, judeţul 

Harghita, C.I. seria HR 314187, eliberat la data de 26.03.2010, de către SPCLEP Miercurea Ciuc, CNP: 

1660328190011; 

5. Oraşul Băile Tuşnad, prin Consiliul local Băile Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu 

sediul în oraşul Băile Tuşnad, strada Oltului nr. 63, cod fiscal 4245348, reprezentat prin Albert Tibor în 

calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 32/2011 a Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad, cu 

domiciliul în oraşul Băile Tuşnad, str. Kovács Miklós nr. 42, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 079226, 

eliberat la data de 03.10.2002, de către Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1630507191338; 

6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în 

localitatea Bixad, Str. Ciucului nr. 558, judeţul Covasna, cod fiscal 16355433, reprezentat prin Bács Márton 

Csaba în calitate de primar - în temeiul Hotărârii nr. 36/2011 a Consiliului Local al comunei Bixad, cu 

domiciliul în localitatea Bixad, judeţul Covasna, Nr. 146,   C.I.: seria KV nr. 271987, eliberat la data de 

23.o2.2o12, de către SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP: 1720210141044 

7. Comuna Turia, prin Consiliul local Turia, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Turia 

nr.835, cod fiscal 4404630, reprezentat prin Dr. Daragus Attila în calitate de primar – în temeiul Hotărârii 

nr. 59/2011 a Consiliului Local al comunei Turia, cu domiciliul în satul Turia, judeţul Covasna, nr. 3, C.I.: 

seria KV nr. 213379, eliberat la data de 15.07.2009, de către SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 1650722142061 

 

am hotărât modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei în felul următor: 

 



Art. I. –Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD- 

BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás se modifică 

după cum urmează: 

 

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4.– Scopul Asociaţiei  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  turistică „CIOMAD- BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” din România are scopul de a pregăti şi 

promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun în domeniile  enumerate  

mai jos şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora: 

 

Obiectivul principal: 

Pregătirea şi implementarea  proiectelor pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în zona Ciomad-

Balvanyos, efectuarea  tuturor demersurilor în vederea întocmiri de proiecte pentru accesarea fondurilor 

de promovare şi de dezvoltare europene şi naţionale şi managementul acestora, elaborarea planului de 

amenajare teritoritorială a zonei Ciomad - Balvanyos şi atragerea de surse de finanţare nerambursabile,  

pentru managementul şi implementarea proiectelor de promovare şi de dezvoltare infrastructurală a 

zonei, promovarea destinaţiilor cu potenţial turistic în masivul Ciomad-Balvanyos, protecţia şi 

valorificarea ariilor naturale protejate  precum şi elaborarea unor proiecte de finanţare europeană în 

cadrul POR,  Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  

 

Alte obiective: 

- Conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural al zonei; 

- Crearea unui cadru de promovare şi de exprimare pentru structurile implicate în turism prin 

promovarea unor campanii în mass-media, prin organizarea şi/sau participarea la simpozioane, 

expoziţii; 

- Susţinerea şi realizarea de materiale promoţionale (publicaţii, broşuri, pagină web) în vederea 

promovării potenţialului turistic al zonei Ciomad-Balvanyos; 

- Realizarea unor proiecte privitoare la protecţia mediului din zona respectivă; 

- Elaborarea propunerilor privind direcţiile de dezvoltare ale turismului în județele Harghita și 

Covasna; 

- Identificarea şi amenajarea unor zone cu potenţial turistic pentru a fi incluse în circuitul  naţional 

şi internaţional al sporturilor de iarnă şi de agrement; 

- Desfăşurarea unor activităţi de amenajare şi întreţinere a traseelor turistice montane din zona 

Ciomad-Balvanyos; 

- Participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale pentru promovarea şi 

valorificarea ofertei turistice a zonei, precum şi organizarea unor activităţi de promovare a 

turismului ecologic în rândul tinerilor; 

- Susţinerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea scopurilor asociaţiei prin colaborarea 

cu alte organizaţii şi instituţii  în vederea atingerii obiectivelor asociaţiei; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale 

protejate, Natura 2000; 

- Lansarea unor parteneriate cu localităţi din ţară şi străinătate în scopul dezvoltării şi promovării 

turismului din zona Ciomad- Balvanyos; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale 

protejate Tinovul Mohos şi Lacul Sfânta Ana;  

- Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică.” 

 

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. (2) Sunt numiţi în calitate de membru al Adunării Generale: 

- dn-a Székely Kinga,  desemnat de Consiliul Judeţean Harghita; 

- dl consilier judeţean Rafain Zoltán, desemnat de Consiliul Judeţean Harghita; 



- dl vicepreşedinte Nagy József, desemnat de Consiliul Judeţean Covasna; 

- dl consilier judeţean Tóth Birtan Csaba, desemnat de Consiliul Judeţean Covasna;  

- dl primar Bodó Dávid, desemnat de Consiliul Local Cozmeni; 

- dl primar Rafain Endre, desemnat de Consiliul Local Tuşnad; 

- dl primar Albert Tibor, desemnat de Consiliul Local Băile Tuşnad; 

- dl primar Bács Márton Csaba, desemnat de Consiliul Local Bixad;  

- dl primar Dr. Daragus Attila, desemnat de Consiliul Local Turia.” 

 

3. La articolul 8, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 

„Art. 8. (1) Consiliul de Administraţie este format din: 

Preşedinte: Székely Kinga 

Membrii: 

1. Vicepreşedinte: Tabără Ulman Adrian, 

2. Secretar: Bodó Dávid, 

3. Membru: Nagy József , 

4. Membru:Tóth Birtan Csaba 

(2) Consiliul de Administraţie este organul executiv de conducere al Asociaţiei, este format din 

preşedintele Adunării Generale, ales pentru 2 ani prin rotaţie din reprezentanţii din judeţul Harghita, 

respectiv din judeţul Covasna, şi 4 membrii desemnaţi de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani.” 

 

Art. II. Prezentul Act adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei a fost redactat într-un număr de 

…..exemplare. 

 

 

 

Judeţul Harghita 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Judeţul Covasna 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Oraşul Băile Tuşnad 

Prin primarul oraşului 

[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Turia 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

 

Comuna Tuşnad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Bixad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

Comuna Cozmeni 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Anexa nr. 2  

                                                                                                              la Hotărârea nr.    /2013 

 

Act adiţional nr. 1  

la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” 

 

1. Judeţul Harghita prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, persoană juridică, autoritatea 

deliberativă, cu sediul în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, P-ţa Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, 

reprezentat prin  domnul Borboly Csaba în calitate de preşedinte –în temeiul Hotărârii nr. 239/2011 a 

Consiliului Judeţean Harghita, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc judeţul Harghita, Str. Kőrösi Csoma 

Sándor Nr.6 ap.3, C.I.: seria HR nr. 289391, eliberat la data de 16.12.2008, de către SPCLEP M-Ciuc  CNP: 

1740808190713; 

 2. Judeţul Covasna prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, persoană juridică, autoritatea 

deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, P-ța Libertăţii, nr. 4, cod fiscal 4201988, 

reprezentat prin domnul Tamás Sándor în calitate de președinte - în temeiul Hotărârii nr. 142/2011 a 

Consiliului Judeţean Covasna, cu domiciliul în Mun. Tîrgu Secuiesc, judeţul Covasna, Str. Fortyogó Nr. 

22, C.I.: seria KV nr. 053615, eliberat la data de 11.01.2002, de către Mun. Tg. Secuiesc, CNP: 

1660922142057; 

3. Comuna Cozmeni, prin Consiliul local Cozmeni, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul 

în Cozmeni nr.200, cod fiscal 14597953, reprezentat prin Bodó Dávid în calitate de primar – în temeiul 

Hotărârii nr. 53/2011 a Consiliului Local al comunei Cozmeni, cu domiciliul în Com. Cozmeni, sat 

Cozmeni nr. 59, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 080443, eliberat la data de 17.10.2002, de către  Mun. 

Miercurea Ciuc, CNP: 1470916191343; 

4. Comuna Tuşnad, prin Consiliul local Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în 

Tuşnad Sat nr. 176, cod fiscal 4245941, reprezentat prin Rafain Endre în calitate de primar – în temeiul 

Hotărârii nr. 31/2011 a Consiliului Local al comunei Tuşnad, cu domiciliul în satul Tuşnad nr. 146, judeţul 

Harghita, C.I. seria HR 314187, eliberat la data de 26.03.2010, de către SPCLEP Miercurea Ciuc, CNP: 

1660328190011; 

5. Oraşul Băile Tuşnad, prin Consiliul local Băile Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu 

sediul în oraşul Băile Tuşnad, strada Oltului nr. 63, cod fiscal 4245348, reprezentat prin Albert Tibor în 

calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 32/2011 a Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad, cu 

domiciliul în oraşul Băile Tuşnad, str. Kovács Miklós nr. 42, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 079226, 

eliberat la data de 03.10.2002, de către Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1630507191338; 

6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în 

localitatea Bixad, Str. Ciucului nr. 558, judeţul Covasna, cod fiscal 16355433, reprezentat prin Bács Márton 

Csaba în calitate de primar - în temeiul Hotărârii nr. 36/2011 a Consiliului Local al comunei Bixad, cu 

domiciliul în localitatea Bixad, judeţul Covasna, Nr. 146,   C.I.: seria KV nr. 271987, eliberat la data de 

23.o2. 2o12, de către SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP: 1720210141044; 

7. Comuna Turia, prin Consiliul local Turia, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Turia 

nr.835, cod fiscal 4404630, reprezentat prin Dr. Daragus Attila în calitate de primar – în temeiul Hotărârii 

nr. 59/2011 a Consiliului Local al comunei Turia, cu domiciliul în satul Turia, judeţul Covasna, nr. 3, C.I.: 

seria KV nr. 213379, eliberat la data de 15.07.2009, de către SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 1650722142061 

am hotărât modificarea Statutului Asociaţiei în felul următor: 

 

Art. I. –Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” se modifică după cum 

urmează: 

 

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 



„Art. 5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD- BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” din România are drept scop 

promovarea şi dezvoltarea durabilă a turismului din județele  Harghita și Covasna, în zona  „CIOMAD- 

BALVANYOS” prin realizarea următoarelor obiective: 

 

Obiectivul principal: 

Pregătirea şi implementarea  proiectelor pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în zona Ciomad-

Balvanyos, efectuarea  tuturor demersurilor în vederea întocmiri de proiecte pentru accesarea fondurilor 

de promovare şi de dezvoltare europene şi naţionale şi managementul acestora, elaborarea planului de 

amenajare teritoritorială a zonei Ciomad - Balvanyos şi atragerea de surse de finanţare nerambursabile,  

pentru managementul şi implementarea proiectelor de promovare şi de dezvoltare infrastructurală a 

zonei, promovarea destinaţiilor cu potenţial turistic în masivul Ciomad-Balvanyos, protecţia şi 

valorificarea ariilor naturale protejate  precum şi elaborarea unor proiecte de finanţare europeană în 

cadrul POR,  Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  

 

Alte obiective: 

- Conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural al zonei; 

- Crearea unui cadru de promovare şi de exprimare pentru structurile implicate în turism prin 

promovarea unor campanii în mass-media, prin organizarea şi/sau participarea la simpozioane, 

expoziţii; 

- Susţinerea şi realizarea de materiale promoţionale (publicaţii, broşuri, pagină web) în vederea 

promovării potenţialului turistic al zonei Ciomad-Balvanyos; 

- Realizarea unor proiecte privitoare la protecţia mediului din zona respectivă; 

- Elaborarea propunerilor privind direcţiile de dezvoltare ale turismului în județele Harghita și 

Covasna; 

- Identificarea şi amenajarea unor zone cu potenţial turistic pentru a fi incluse în circuitul  naţional 

şi internaţional al sporturilor de iarnă şi de agrement; 

- Desfăşurarea unor activităţi de amenajare şi întreţinere a traseelor turistice montane din zona 

Ciomad-Balvanyos; 

- Participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale pentru promovarea şi 

valorificarea ofertei turistice a zonei, precum şi organizarea unor activităţi de promovare a 

turismului ecologic în rândul tinerilor; 

- Susţinerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea scopurilor asociaţiei prin colaborarea 

cu alte organizaţii şi instituţii  în vederea atingerii obiectivelor asociaţiei; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale 

protejate, Natura 2000; 

- Lansarea unor parteneriate cu localităţi din ţară şi străinătate în scopul dezvoltării şi promovării 

turismului din zona Ciomad- Balvanyos; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale 

protejate Tinovul Mohos şi Lacul Sfânta Ana;  

- Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică.” 

 

2. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

”Art. 14. (1)  Asociaţia este condusă de Adunarea Generală. Adunarea Generală se compune din 

totalitatea asociaţilor şi este organul suprem de dezbatere, decizie şi conducere a Asociaţiei. Sunt membri 

de drept ai Adunării Generale unităţile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, prin 

reprezentanții desemnați. Fiecare unitate administrativ - teritorială va avea un reprezentant, cu excepţia 

consiliilor judeţene, care vor avea câte doi reprezentanţi în Adunarea Generală, şi a localităţilor  ale căror 

număr de locuitori depăşeşte 15.000 locuitori, care vor avea câte un reprezentant după fiecare 15.000 

locuitori sau fracţiune.” 

 

3.  La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 



„Art. 16. (3) Consiliul de Administraţie este format din preşedintele Adunării Generale, ales 

pentru 2 ani prin rotaţie din reprezentanţii din judeţul Harghita, respectiv din judeţul Covasna, şi 4 

membrii desemnaţi de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani.” 

 

Art. II. Prezentul Act adiţional la Statutul Asociaţiei a fost redactat într-un număr de 

…..exemplare. 

 

 

Judeţul Harghita 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Judeţul Covasna 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Oraşul Băile Tuşnad 

Prin primarul oraşului 

[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Turia 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

 

 

 

Comuna Tuşnad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

Comuna Bixad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

Comuna Cozmeni 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

 

 


