
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. ________/2015 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data __________ 2015; 

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

având în vedere: 

- Raportul comun al Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului și Direcției Economice; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 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. 35 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 124/2007 

privind asocierea județului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea 

înființării ”Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna”; 

văzând adresa Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

nr. 92/14.05.2015, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 4699/14.05.2015,  

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 Asociaţiei pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 

6 la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 6 la Statutul 

Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

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



Art. 4. Se împuternicește ________ având funcția de _______din cadrul 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, să îndeplinească 

procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv 

și Statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna la 

Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe. 

Art. 5. 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 hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; 
- 1 ex. la Direcția Economică; 

- 1 ex. la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 

 

 

        CsE 



 

 

Anexa nr. 1 la  

Hotărârea nr. __/2015 

 

PROIECT 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 5 

la Actul constitutiv al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna  

 

 

Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul 

Covasna, 

în conformitate cu procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului de 

Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna din data 

de 30.01.2015; 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2015; 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2015; 

- Hotărârea Consiliul Local al orașului Covasna nr. ___/2015; 

 

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

și completările ulterioare, 

formulează următorul 

 

ACT ADIȚIONAL 

 

 

Actul constitutiv al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, 

se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 4, alineatul (2), după litera j) se introduce următoarea literă:  

„k) editarea și/sau tipărirea de cărți, broșuri, hărți, materiale informative, atât în format 

tipărit cât și în format electronic”.  

 

2. La articolul 7, alineatul (3), litera  b) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„b) cotizația anuală a membrilor Asociației este de: 600.000 RON/an pentru Județul 

Covasna, 200.000 RON/an pentru Municipiul Sfântu Gheorghe și 45.000 RON/an pentru 

Orașul Covasna”  

 

3. La articolul 7, alineatul (3), după litera  j) se introduc literele  k) și l) cu 

următorul cuprins: 

„k) resurse obținute de la bugetul de stat”.  



 

 

„l) Cotizația anuală se poate modifica anual prin hotărârea Consiliului de Administrație, 

pe baza proiectului de buget, și este valabilă după aprobarea acestuia în ședințele consiliilor 

locale ale unităților administrativ – teritoriale membre.” 

  

 

Semnăturile membrilor Asociației: 

 

 

1. Județul Covasna 

 

 

 

2. Municipiul Sfântu Gheorghe 

 

 

 

3. Orașul Covasna 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 2 la  

Hotărârea nr. _______ 

 

PROIECT 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 6 

la Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna  

 

 

Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul 

Covasna, 

în conformitate cu procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului de 

Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna din data 

de 30.01.2015; 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2015; 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2015; 

- Hotărârea Consiliul Local al orașului Covasna nr. ___/2015; 

 

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

și completările ulterioare, 

formulează următorul 

 

ACT ADIȚIONAL 

 

 

Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

4. La articolul 6, alineatul (2), după litera j) se introduc următoarele litere:  

„k) editarea și/sau tipărirea de cărți, broșuri, hărți, materiale informative, atât în format 

tipărit cât și în format electronic”.  

 

5. La articolul 38, alineatul (1), litera  b) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„b) cotizația anuală a membrilor Asociației este de: 600.000 RON/an pentru Județul 

Covasna, 200.000 RON/an pentru Municipiul Sfântu Gheorghe și 45.000 RON/an pentru 

Orașul Covasna”” 

6. La articolul 38, alineatul (1), după litera  j) se introduc literele  k) și l) cu 

următorul cuprins: 

„k) resurse obținute de la bugetul de stat”.  



 

 

„l) Cotizația anuală se poate modifica anual prin hotărârea Consiliului de Administrație, 

pe baza proiectului de buget, și este valabilă după aprobarea acestuia în ședințele consiliilor 

locale ale unităților administrativ – teritoriale membre.” 

 

 

  

 

Semnăturile membrilor Asociației: 

 

 

1. Județul Covasna 

 

 

 

2. Municipiul Sfântu Gheorghe 

 

 

 

3. Orașul Covasna 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. _______/______________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

 

Consiliului Județean Covasna prin Hotărârea nr. 124/2007 a aprobat asocierea 

județului Covasna cu municipiul Sf. Gheorghe, în vederea înființării Asociaţiei pentru 

Dezvoltarea Turismului din Judeţul Covasna, iar în anul 2010 a aderat şi Consiliul Local 

al Oraşului Covasna. 

Prin adresa  nr. 92/14.05.2015, înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna nr. 4699/14.05.2015, Consiliului de administraţie al Asociaţiei pentru 

Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna în temeiul art. 21 lit. d) şi j) din Statut, 

propune modificarea prevederilor art. 4, alin. (2), respectiv art. 7 alin. (3) din actul 

constitutiv, respectiv art. 6, alin (2), art. 38, alin. (1), lit. b) din statutul Asociaţiei, astfel:  

I. Cu privire la Actul constitutiv: 

7. La articolul 4, alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera 

k) cu următorul cuprins:  

„k) editarea și/sau tipărirea de cărți, broșuri, hărți, materiale informative, atât în format 

tipărit cât și în format electronic”.  

8. La articolul 7, alineatul (3), litera  b) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„b) cotizația anuală a membrilor Asociației este de: 600.000 RON/an pentru Județul 

Covasna, 200.000 RON/an pentru Municipiul Sfântu Gheorghe și 45.000 RON/an pentru 

Orașul Covasna”  

9. La articolul 7, alineatul (3), după litera  j) se introduc două litere, literele  

k) și l) cu următorul cuprins: 

„k) resurse obținute de la bugetul de stat”.  

„l) Cotizația anuală se poate modifica anual prin hotărârea Consiliului de Administrație, 

pe baza proiectului de buget, și este valabilă după aprobarea acestuia în ședințele consiliilor 

locale ale unităților administrativ – teritoriale membre.” 

privitoare la editarea și/sau tipărirea de cărți, broșuri, hărți, materiale 

informative, atât în format tipărit cât și în format electronic, respectiv a nivelului 

cotizaţiei anuale a membrilor asociați.  

II. Cu privire la Statut: 



 

 

1. La articolul 6, alineatul (2), după litera j) se introduc următoarele litere:  

„k) editarea și/sau tipărirea de cărți, broșuri, hărți, materiale informative, atât în format 

tipărit cât și în format electronic”.  

2. La articolul 38, alineatul (1), litera  b) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„b) cotizația anuală a membrilor Asociației este de: 600.000 RON/an pentru Județul 

Covasna, 200.000 RON/an pentru Municipiul Sfântu Gheorghe și 45.000 RON/an pentru 

Orașul Covasna”” 

3. La articolul 38, alineatul (1), după litera  j) se introduc două litere, literele  

k) și l) cu următorul cuprins: 

„k) resurse obținute de la bugetul de stat”.  

„l) Cotizația anuală se poate modifica anual prin hotărârea Consiliului de Administrație, 

pe baza proiectului de buget, și este valabilă după aprobarea acestuia în ședințele consiliilor 

locale ale unităților administrativ – teritoriale membre.” 

Creșterea numărului evenimentelor organizate, la care participă asociația, 

respectiv diversificarea activității asociației cum ar fi editarea unor cărți, atrag după sine 

creșterea costurilor suportate de asociație. Pentru asigurarea activității asociației este 

necesar mărirea cotizației membrilor asociați. Totodată pentru promovarea 

evenimentelor derulate în județ asociația are în vedere realizarea unui blog turistic 

oficial bilingv al județului Covasna. Nu în ultimul rând dorim să venim în sprijinul 

tuturor actorilor din sectorul public și privat care își desfășoară activitatea în domeniul 

turistic prin organizarea de conferințe și traininguri în domeniu care să-i ajute în 

eficientizarea creșterii calității serviciilor oferite. 

Pentru aceasta, trebuie modificată Statutul Asociaţiei şi a Actului Constitutiv, 

care trebuie adoptate de cele 3 Consilii, respectiv de Consiliul Judeţean Covasna, 

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi de Consiliul Local al 

Oraşului Covasna.  

Având în vedere cele expuse mai sus, propun plenului Consiliu Judeţean 

Covasna spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre. 

 

Preşedinte, 

 

Tamás Sándor 

 


