
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2020 

pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a 

Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de ______________ 2020; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a 

Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

având în vedere raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și 

avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens, 

luând în considerare: 

- art. 89-91, coroborat cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

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

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”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 266/2019 privind 

delegarea calității de reprezentant de drept al Județului Covasna în organul de 

conducere al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna; 

văzând adresa Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 

100/18.03.2020, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub 

nr. 2962/18.03.2020; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea 

ulterioară, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv reactualizat al 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului 

Actului adițional nr. 1 la Actul constitutiv reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 1. 



Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Statutului reactualizat al Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului Actului 

adițional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3. Se mandatează domnul Grüman Róbert-Csongor, reprezentantul în 

organul de conducere al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, 

să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama județului Covasna 

Actul adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv reactualizat şi Actul adiţional nr. 1 la Statutul 

reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, în forma 

prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Președintele Consiliului Județean Covasna, precum și persoana mandatată la art. 3. 

 

 

Sfântu Gheorghe, la ______________ 2020. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituția Prefectului - Județul Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului; 

- 1 ex. la domnul Grüman Róbert-Csongor; 

- 1 ex. la Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

- 1 ex. la Judecătoria Sfântu Gheorghe. 

 

 

SzR/SzR 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la 

Hotărârea nr. ________/2020 

 

PROIECT 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la ACTUL CONSTITUTIV reactualizat al ASOCIAȚIEI pentru DEZVOLTAREA 

TURISMULUI în JUDEȚUL COVASNA 

 

Luând în considerare: 

 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Covasna nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Catalina nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Baraolt nr. _______; 

 

în baza art. 21 lit. a), j) și o) din Statutul reactualizat al ASOCIAȚIEI pentru 

DEZVOLTAREA TURISMULUI în JUDEȚUL COVASNA, art. 33 din O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și art. 91 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară; 

 

formulează următorul 

ACT ADIȚIONAL 

 

Actul constitutiv reactualizat al ASOCIAȚIEI pentru DEZVOLTAREA 

TURISMULUI în JUDEȚUL COVASNA, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1. Denumirea ”Consiliul de Administrație” se înlocuiește în tot cuprinsul 

prezentului act constitutiv cu denumirea ”Adunarea generală”. 

 

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 4. (1) Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea turismului județului 

Covasna prin implementarea politicii de turism și prin promovarea turismului. 

(2) Asociația are următoarele obiective: 

a) Crearea unui cadru de reflecție și exprimare pentru structurile implicate în 

turism; 

b) Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului în 

județul Covasna; 

c) Aplicarea politicii de turism aprobată de Consiliul Județean Covasna și al 

celorlalți asociați din județul Covasna; în acest scop Asociația poate colabora cu 

organisme publice și private, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu acestea; 



d) Sprijinirea instituțiilor publice și  private în domeniul turismului; 

e) Sprijinirea organizării diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, 

balnear, agroturism); 

f) Elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanțări; 

g) Editarea și/sau tipărirea materialelor promoționale; 

h) Exploatarea și întreținerea Bazei de tratament Hătuica din Comuna Cătălina; 

i) Furnizarea de servicii turistice; 

j) Organizarea activităților/evenimentelor gastro-turistice, de turism cultural, 

etc.; 

k) Participarea la evenimente/ expoziții de promovare a serviciilor și 

obiectivelor turistice; 

l) Promovarea prin orice mijloc a potențialului turistic al județului Covasna; 

m) Înființarea de Centre de informare turistice; 

n) Pregătirea, participarea și derularea de programe de dezvoltare comunitară; 

o) Creșterea numărului de înnoptări în structurile de cazare turistice, a 

numărului de turiști și a numărului de vizitatori.” 

 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 5. Asociația este o asociație de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate 

juridică, de drept privat și de utilitate publică.” 

 

4. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

următorul cuprins: 

”(4) Asociația poate realiza venituri din activități economice, în condițiile actelor 

normative în vigoare.” 

 

5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 10. Asociația este condusă de Adunarea generală a asociației, formată din 

reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate.” 

 

6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Art. 11. Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației de 

dezvoltare intercomunitară. Președintele este ales cu votul majorității membrilor 

Adunării generale pe un mandat de 3 ani.” 

 

7. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), 

cu următorul cuprins: 

”(3) Adunarea generală adoptă hotărâri. Hotărârile adoptate sunt asimilate actelor 

administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ.” 

 

8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Art. 13. (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de 

dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare 

intercomunitară, vicepreședinte, 3 membri aleși din rândul membrilor Adunării 

generale a asociației și un secretar. 



(2) Mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui, al membrilor şi al secretarului 

încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, 

pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială 

care l-a desemnat, şi al calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care 

l-a desemnat, expirarea sau încetarea mandatului de ales local, după caz, deţinut în 

autoritatea administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

sau deces.” 

 

 

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ____________ în ____ exemplare. 

 

Semnătura membrilor : 

 

Județul Covasna    Grüman Róbert-Csongor  ................................. 

Orașul Covasna GYERŐ József ................................. 

Orașul Baraolt LÁZÁR Barna ................................. 

Comuna Bodoc FODOR Istán ................................. 

Comun Cătălina TUSA Levente ................................. 

Comuna Ozun RÁDULY István ................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 2 la 

Hotărârea nr. ______/2020 

 

PROIECT 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la STATUTUL reactualizat al ASOCIAȚIEI pentru DEZVOLTAREA TURISMULUI 

în JUDEȚUL COVASNA 

 

Luând în considerare: 

 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Covasna nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Catalina nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. _______; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Baraolt nr. _______; 

 

în baza art. 21 lit. a), j) și o) din Statul reactualizat al ASOCIAȚIEI pentru 

DEZVOLTAREA TURISMULUI în JUDEȚUL COVASNA, art. 33 din O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și art. 91 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară; 

 

formulează următorul 

 

ACT ADIȚIONAL 

 

Statutul reactualizat al ASOCIAȚIEI pentru DEZVOLTAREA TURISMULUI în 

JUDEȚUL COVASNA, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

9. Denumirea ”Consiliul de Administrație” se înlocuiește în tot cuprinsul 

prezentului statut cu denumirea ”Adunarea generală”. 

 

10. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Asociația este o asociație de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate 

juridică, de drept privat și de utilitate publică.” 

 

11. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 6. (1) Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea turismului județului 

Covasna prin implementarea politicii de turism și prin promovarea turismului. 

(2) Asociația are următoarele obiective: 

p) Crearea unui cadru de reflecție și exprimare pentru structurile implicate în 

turism; 



q) Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului în 

județul Covasna; 

r) Aplicarea politicii de turism aprobată de Consiliul Județean Covasna și al 

celorlalți asociați din județul Covasna; în acest scop Asociația poate colabora cu 

organisme publice și private, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu acestea; 

s) Sprijinirea instituțiilor publice și  private în domeniul turismului; 

t) Sprijinirea organizării diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, 

balnear, agroturism); 

u) Elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanțări; 

v) Editarea și/sau tipărirea materialelor promoționale; 

w) Exploatarea și întreținerea Bazei de tratament Hătuica din Comuna Cătălina; 

x) Furnizarea de servicii turistice; 

y) Organizarea activităților/evenimentelor gastro-turistice, de turism cultural, 

etc.; 

z) Participarea la evenimente/ expoziții de promovare a serviciilor și obiectivelor 

turistice; 

aa) Promovarea prin orice mijloc a potențialului turistic al județului Covasna; 

bb) Înființarea de Centre de informare turistice; 

cc) Pregătirea, participarea și derularea de programe de dezvoltare comunitară; 

dd) Creșterea numărului de înnoptări în structurile de cazare turistice, a 

numărului de turiști și a numărului de vizitatori.” 

 

12. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Reprezentarea membrilor Asociației se asigură de către primarul/președintele 

Consiliului Județean Covasna, după caz. Primarul/președintele Consiliului Județean 

Covasna poate delega, prin dispoziție, calitatea sa de reprezentant de drept în 

Adunarea generală a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna 

viceprimarului/unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al 

unității administrativ-teritoriale, administratorului public, oricăror alte persoane din 

cadrul aparatului de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor 

publice de interes local sau persoane din cadrul unei instituții publice de interes 

județean, după caz.” 
 

13. La articolul 11, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”h) să achite lunar, cotizațiile datorate pentru anul în curs;” 

 

14. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 12. Calitatea de membru al Asociației se pierde: 

a) la cererea scrisă a membrului în temeiul hotărârii consiliului județean sau local 

adoptată în acest sens; 

b) alte situații de încălcare a prezentului Statut, constatate de Adunarea 

Generală.” 

 

15. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  



”(1) Asociația este condusă de Adunarea generală a asociației, formată din 

reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate.” 

 

16. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu 

următorul cuprins: 

”(3) Hotărârile adoptate de Adunarea generală sunt asimilate actelor 

administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ.” 

 

17. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

”(1) Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației de 

dezvoltare intercomunitară. Președintele este ales cu votul majorității membrilor 

Adunării generale pe un mandat de 3 ani.” 

 

18. La articolul 25, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

”(2) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de 

dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare 

intercomunitară, vicepreședinte, 3 membri aleși din rândul membrilor Adunării 

generale a asociației și un secretar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(6) Mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui, al membrilor şi al secretarului 

încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, 

pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială 

care l-a desemnat, şi al calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care 

l-a desemnat, expirarea sau încetarea mandatului de ales local, după caz, deţinut în 

autoritatea administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

sau deces.” 

 

19. La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu 

următorul cuprins: 

”(4) Asociația poate realiza venituri din activități economice în condițiile actelor 

normative în vigoare.” 

 

           

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ____________ în ____ exemplare. 

 

Semnătura membrilor : 

 

Județul Covasna   Grüman Róbert-Csongor       ................................. 

Orașul Covasna GYERŐ József ................................. 

Orașul Baraolt LÁZÁR Barna ................................. 

Comuna Bodoc FODOR Istán ................................. 

Comun Cătălina  TUSA Levente ................................. 

Comuna Ozun RÁDULY István ................................ 
 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. _____/_________ 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a 

Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna 

 

 

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

județului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înființării Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului din Județul Covasna. 

Actul constitutiv și statutul a suferit modificări și completări în urma timpului, și 

anume: aderarea a noi membri, precum și pierderea calității de membru al asociației, 

modificarea și completarea scopului și obiectivului asociației, modificarea cotizației 

anuale a membrilor asociației, a condițiilor de aderare la asociație, a duratei mandatului 

președintelui asociației, modificarea componenței Consiliului director, fuziunea 

asociației cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti 

Társulás, toate aceste modificări și completări fiind înregistrate la Judecătoria 

municipiului Sfântu Gheorghe. 

Prin adresa Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 

100/18.03.2020, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub 

nr. 2962/18.03.2020, prin care s-a înaintat Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

7/2020 privind inițierea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului 

reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, se propune 

modificarea scopului, precum și a obiectului de activitatea a asociației, întrucât s-au 

încetat contractele de comodat privind utilizarea, administrarea și întreținerea de către 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna a obiectivelor realizate 

prin proiectul ”Drumul Apelor Minerale – a Borvizek utja” prin Programul PHARE 

2004-2006 în comunele Belin, Bodoc, Malnaș și Vâlcele. 

Art. 89-91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarea ulterioară prevăd o serie de modificări în organizarea și 

funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. 

Prin art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarea ulterioară instituie obligația de a revizui statutele și actele 

constitutive ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în termen de 60 de zile de la 

data intrării în vigoare a codului. 

În urma schimbării legislației referitor la asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară, se propun modificări și completări și pentru funcționarea asociației în 

vederea realizării scopului și obiectivelor propuse. 



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

Judeţean Covasna a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzR/SzR 
 


