
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2017 

privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data ____________ 2017; 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

în județul Covasna, 

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. 124/2007 privind asocierea județului 

Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înființării ”ASOCIAȚIEI PENTRU 

DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 68/2012 privind aprobarea 

participării județului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK 

KÖZTI TÁRSULÁS; 

- Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti 

Társulás; 

fiind îndeplinite prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 

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. Se aprobă fuziunea prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

în județul Covasna, conform Proiectului de fuziune, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se mandatează domnul Fazakas András-Levente, reprezentantul județului 

Covasna în Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna și în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás să voteze conform prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

mandatată în art. 2. 

 

 

Sfântu Gheorghe, __________________ 2017. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA ZOLTÁN 

Secretarul judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţul 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 pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

- 1 ex. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás; 

- 1 ex. domnului Fazakas András-Levente; 

- 1 ex. la Judecătoria Sfântu Gheorghe. 

 

 

SzR/SzR 

 

 



ANEXĂ la 

Hotărârea nr. _____/2017 

 

 

PROIECT DE FUZIUNE 

 

 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, cu sediul în 

municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Kossuth Lajos nr. 10, județul Covasna; 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás, cu 

sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, județul Covasna; 

 

În urma Hotărârii Consiliului de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în Județul Covasna nr. ___/_____ și Hotărârii Consiliului de Administrație 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás nr. 

____/_____, prin care s-a hotărât fuziunea celor două asociații prin absorbție, ambele 

asociații au elaborat prezentul proiect de fuziune, în următoarele condiții: 

 

I. FUNDAMENTAREA FUZIUNII 

Având în vedere ca cele două asociații au mai multe scopuri comune concretizate 

în promovarea turismului și obiectele de activitate ale acestora fiind pe deplin 

compatibile, fuziunea prin absorbție a celor două asociații este motivată de următoarele: 

- Eficientizarea actului de decizie managerial, datorită experienţei profesionale şi 

manageriale care există în asociațiile implicate în fuziune și optimizarea realizării 

obiectivelor de activitate prin uniformizarea politicilor și metodelor de realizare a 

acestora și eliminarea unor costuri operative redundante cu implicații directe asupra 

scopului propus. 

- Îmbunătăţirea politicii de turism pentru asociațiile implicate în fuziune. 

- O mai bună utilizare a facilităţilor şi forţei de muncă existente. 

- Eliminarea paralelismelelor din cadrul structurilor administrative ale asociațiilor 

implicate în fuziune va conduce la reducerea costurilor administrative. 

- Unirea celor două patrimonii va duce la mărirea puterii financiare, care va 

conduce la creșterea surselor proprii de finanțare a proiectelor, programelor ce se vor 

realiza atât pentru creșterea calității serviciilor turistice din județ, cât și pentru 

încurajarea bunelor practici și a competenței în domeniu. 

Cele două asociații, odată cu acordul de fuzionare consideră că vor putea asigura o 

politică de marketing și managerială unitară pentru derularea activităților care intră în 

obiectul lor de activitate, folosirea optimă a resurselor materiale și umane de care 

dispun, reducerea prețului de cost. 

 

II. CONSECINȚELE FUZIUNII 

1. Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna are calitatea de 

absorbant și își va păstra personalitatea juridică. 



2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás 

îşi va înceta existenţa şi personalitatea juridică și se dizolvă fără lichidare, urmând a fi 

radiată din Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

 

3. Sediul social al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna: 

municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, județul Covasna. 

 

4. Membrii: 

a) Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna, cu sediul în municipiul 

Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, 

b) Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, județul 

Covasna, 

c) Orașul Covasna, prin Consiliul Local al Orașului Covasna, cu sediul în orașul 

Covasna, str. Piliske nr. 1, județul Covasna, 

d) Comuna Belin, prin Consiliul Local al Comunei Belin, cu sediul în comuna 

Belin str. Principală nr. 390, județul Covasna, 

e) Comuna Bodoc, prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, cu sediul în comuna 

Bodoc str. Principală nr. 65, județul Covasna, 

f) Comuna Catalina, prin Consiliul Local al Comunei Catalina, cu sediul în 

comuna Catalina str. Gării nr. 413, județul Covasna, 

g) Comuna Malnaș, prin Consiliul Local al Comunei Malnaș, cu sediul în comuna 

Malnaș str. Principală nr. 30, județul Covasna, 

h) Comuna Vâlcele, prin Consiliul Local al Comunei Vâlcele, cu sediul în comuna 

Vâlcele str. Bodului nr. 463, județul Covasna. 

 

5. De efectele fuziunii, precum şi de drepturile și obligațiile conferite de statutul 

asociației absorbante, vor beneficia, la data de referinţă a fuziunii, cei care au calitatea 

de membru. 

Pentru membrii asociației absorbite, care nu votează în favoarea hotărârii de 

fuziune a Consiliului de Adminstrație, se acordă dreptul de retragere din asociație. 

 

6. Organele de conducere: 

După realizarea fuziunii, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna își va păstra organele de conducere şi de control: Consiliul de Administraţie, 

Consiliul director şi Cenzorul. 

 

7. Patrimoniul asociației absorbate: 

Ca urmare a fuziunii, se efectuează transmiterea universală a patrimoniului 

asociației absorbate către asociația absorbantă, cu toate drepturile şi obligaţiile pe care 

acestea le au în starea la care se află la data fuziunii, pe bază de proces-verbal de 

predare-preluare, cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv a Ordinului ministrului finanțelor 

publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în 



contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a 

societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor. 

 

8. La data fuziunii toate cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care 

asociația absorbită este parte vor continua prin preluarea calităţii procesuale a acestora 

de către asociația absorbantă. De asemenea, de la data fuziunii, toate contractele în curs 

de derulare de către asociația absorbită, sunt considerate de drept, precum şi din punct 

de vedere contabil, ca aparţinând asociației absorbante. 

 

9. Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale 

salariaţilor asociației absorbite vor fi transferate integral asociației absorbante, în 

temeiul art. 173 din Codul Muncii. După realizarea fuziunii, contractele individuale de 

muncă ale angajaţilor asociației absorbite vor fi preluate de asociația absorbantă prin 

acordul părților. 

 

10. Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna răspunde de 

păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás care îşi 

încetează existenţa. 

 

11. Cotizația membrilor: 

Articolul 7 alineatul (3) litera b) din Actul constitutiv și articolul 38 alineatul (1) 

litera b) din Statutul asociației absorbante se modifică și va avea următorul cuprins: 

”b) Cotizația anuală a membrilor Asociației se stabilește și se poate modifica 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.” 

La articolul 7 alineatul (3), litera l) din Actul constitutiv și la articolul 38 alineatul 

(1), litera l) din Statutul asociației absorbante se abrogă. 

 

12. Obiectul de activitate al asociației absorbante se completează după cum 

urmează: 

i)  La articolul 6 alineatul (2) din Actul constitutiv al Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, după litera k) se introduc literele l)-v) cu următorul 

cuprins: 

„l) exploatarea și întreținerea obiectivelor realizate prin Proiectul ”Drumul apelor 

minerale – A borvizek útja” în cadrul programului Phare 2004-2006 – Coeziune Economică și 

Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, Malnaș și Vâlcele și a Bazei de tratament Hătuica din 

comuna Cătălina; 

m) promovarea cercetării științifice în domeniul balneologiei; 

n) cunoașterea factorilor naturali terapeutici; 

o) cunoașterea și valorificarea calităților și proprietăților apei; 

p) colaborarea cu institutele de învățământ superior medical și din domenii înrudite în 

vederea formării și perfecționării unor specialiști cu pregătire profesională; 



q) elaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare din țară și din 

străinătate în scopul promovării diferitelor forme de turism; 

r) implicarea tinerilor în activități de promovare a potențialului turistic; 

s) derularea de programe de educație nonformală adresate tinerilor; 

t) derularea de programe de educație ecologică; 

u) pregătirea, participarea și derularea de programe de dezvoltare comunitară; 

v) elaborarea și transmiterea, celor cu drept de inițiativă legislativă, a unor proiecte de acte 

normative și a unor proiecte de modificare și completare a legislației existente în domeniul 

turismului.” 

 

ii) La La articolul 6 alineatul (2) din Statutul Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, după litera k) se introduc literele l)-v) cu următorul 

cuprins: 

„l) exploatarea și întreținerea obiectivelor realizate prin Proiectul ”Drumul apelor 

minerale – A borvizek útja” în cadrul programului Phare 2004-2006 – Coeziune Economică și 

Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, Malnaș și Vâlcele și a Bazei de tratament Hătuica din 

comuna Cătălina; 

m) promovarea cercetării științifice în domeniul balneologiei; 

n) cunoașterea factorilor naturali terapeutici; 

o) cunoașterea și valorificarea calităților și proprietăților apei; 

p) colaborarea cu institutele de învățământ superior medical și din domenii înrudite în 

vederea formării și perfecționării unor specialiști cu pregătire profesională; 

q) elaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare din țară și din 

străinătate în scopul promovării diferitelor forme de turism; 

r) implicarea tinerilor în activități de promovare a potențialului turistic; 

s) derularea de programe de educație nonformală adresate tinerilor; 

t) derularea de programe de educație ecologică; 

u) pregătirea, participarea și derularea de programe de dezvoltare comunitară; 

v) elaborarea și transmiterea, celor cu drept de inițiativă legislativă, a unor proiecte de acte 

normative și a unor proiecte de modificare și completare a legislației existente în domeniul 

turismului.” 

 

13. Celelalte prevederi ale actului constitutiv și ale statutului Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna rămân în întregime neschimbate, valabile. 

 

14. Efectele fuziunii se vor produce la data înregistrării la Registrul asociațiilor și 

fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe a hotărârilor consiliilor de 

administrație ai asociațiilor. 

 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul PROIECT de FUZIUNE astăzi 

_____________.  

 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

în județul Covasna 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Aquasic Közösségek Közti Társulás 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. _____/_________ 2016 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 124/2007 s-a aprobat asocierea 

județului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înființării ”ASOCIAȚIEI 

PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA”, iar prin 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 68/2012 s-a aprobat participarea județului 

Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

Având în vedere ca cele două asociații au mai multe scopuri comune concretizate 

în promovarea turismului și obiectele de activitate ale acestora fiind pe deplin 

compatibile, se inițiază aprobarea fuziunii acestora prin absorbție, conform unui Proiect 

de fuziune și în baza hotărârilor Consiliilor de Administrație ale celor două asociații. 

Fuziunea se va realiza prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

în județul Covasna. 

Prin realizarea fuziunii se are în vedere minimizarea costurilor și optimizarea 

administrării. 

De asemenea, alături de motivaţia prezentată anterior, la baza deciziei de fuziune 

au stat următoarele: 

- Eficientizarea actului de decizie managerial, datorită experienţei profesionale şi 

manageriale care există în asociațiile implicate în fuziune și optimizarea realizării 

obiectivelor de activitate prin uniformizarea politicilor și metodelor de realizare a 

acestora și eliminarea unor costuri operative redundante cu implicații directe asupra 

scopului propus. 

- Îmbunătăţirea politicii de turism pentru asociațiile implicate în fuziune. 

- O mai bună utilizare a facilităţilor şi forţei de muncă existente. 

- Eliminarea paralelismelelor din cadrul structurilor administrative ale asociațiilor 

implicate în fuziune va conduce la reducerea costurilor administrative. 

- Unirea celor două patrimonii va duce la mărirea puterii financiare, care va 

conduce la creșterea surselor proprii de finanțare a proiectelor, programelor ce se vor 

realiza atât pentru creșterea calității serviciilor turistice din județ, cât și pentru 

încurajarea bunelor practici și a competenței în domeniu. 

Efectele fuziunii se vor produce la data înregistrării la Registrul asociațiilor și 

fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe a hotărâriilor consiliilor de 

administrație a asociațiilor. 



Decizia de fuziune se ia prin hotărârea a cel puţin două treimi din numărul total al 

membrilor organului de conducere. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

în județul Covasna. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzR/SzR 

 


