
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2016 

privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna 

din Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO” 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data ____________ 2016; 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind propunerea de renunțare la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”, 

având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului și al Direcției Economice, 

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

luând în considerare: 

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

completările ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 187/2012 privind participarea 

județului Covasna la înființarea Asociației ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”, 

ținând cont de prevederile Statutului Asociației ”Grupul de Acțiune Locală 

PROGRESSIO”, 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Începând cu 01 noiembrie 2016, se aprobă renunțarea la calitatea de 

membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Grupul de Acțiune 

Locală PROGRESSIO”. 

Art. 2. La data prevăzută la art. 1, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 187/2012 privind participarea județului Covasna la înființarea Asociației 

”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”, precum și orice alte dispoziții contrare. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului și Direcţia Economică. 

 

Sfântu Gheorghe, __________________ 2016. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

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 Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; 

- 1 ex. la Direcţia Economică; 

- 1 ex. la Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”. 

 

 

SzR/SzR 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. _____/_________ 2016 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind propunerea de renunțare la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO” 

 

Accesarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene, proces deosebit de 

important pentru atragerea de fonduri de investiţii în judeţul Covasna reprezintă o 

prioritate pentru administraţia publică locală. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 187/2012 s-a aprobat participarea 

județului Covasan la înființarea Asociației ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”. 

Conform Actului constitutiv și a Statutului, asociaţia are ca scop principal 

dezvoltarea comunităţilor prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme 

comune prin conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, 

punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi 

implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural 

şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice 

ale comunităţilor locale. 

Cu respectarea prevederilor H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general 

de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi 

pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare, asociația a semnat 54 de contracte de finanțare nerambursabilă, în valoare 

totală de 2.425.157 euro. 

Axa 4 – LEADER fiind un instrument special care contribuie pe scară înaltă la 

dezvoltarea zonelor rurale, prin participarea județului Covasna la înființarea Asociației 

”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO” s-a urmărit, în primul rând, înlesnirea 

rezolvării situațiilor ivite în activitățile inițiale ale asociației. 

Având în vedere ca Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”, pe lângă 

demararea activităților inerente generale reprezintă, prin ”puterea exemplului” și un 

stimulent și un sprijin real pentru teritoriile țintă, necesitatea suportului nostru 

instituțional și financiar acordat și-a atins scopul. 

Luând în considerare cele de mai sus, propun adoptarea de către Consiliul 

Judeţean Covasna a proiectului de hotărâre privind propunerea de renunțare la 

calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Grupul de 

Acțiune Locală PROGRESSIO”. 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte, 

 
SzR/SzR 


