
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2021 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de ______ 2021; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru aprobarea modificării și completării 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 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, 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”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 7/2021 privind 

delegarea calității de reprezentant de drept al Județului Covasna în Adunarea generală 

a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna; 

văzând adresa Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 

114/15.04.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub 

nr. 3889/15.04.2021; 

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 Ordonanța de 

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

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Statutului reactualizat al Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului Actului 

adițional nr. 3 la Statutul reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se mandatează domnul Jakab István-Barna, reprezentantul în Adunarea 

generală a 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. 3 la Statutul reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

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

Președintele Consiliului Județean Covasna, precum și persoana mandatată la art. 2. 

 

 

Sfântu Gheorghe, la ____________ 2021. 

 

 

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 Jakab István-Barna; 

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

- 1 ex. la Judecătoria Sfântu Gheorghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzR/SzR 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 3938/15.04.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea modificării și completării 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, adaptarea la noile prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, toate 

aceste modificări și completări fiind înregistrate la Judecătoria municipiului Sfântu 

Gheorghe. 

Prin adresa Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 

114/15.04.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub 

nr. 3889/15.04.2021 s-a înaintat Hotărârea Adunării generale a asociației nr. 11/2021 prin 

care se aprobă aderarea în principiu a Municipiului Sfântu Gheorghe în asociație, 

aprobarea taxei de înscriere, precum și inițierea modificării și completării Statutului 

reactualizat al asociației. 

Inițierea modificării și completării Statutului reactualizat al asociației implică o 

mulțime de modificări și completări rezultate ca urmare a modificării recente a 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; introducerea unui nou membru și anume municipiul Sfântu Gheorghe care, 

în acest sens a depus cererea nr. 9589/10.02.2021 la asociație, prin care își exprimă 

intenția de aderare în vederea diversificării, dezvoltării și de a ridica calitatea serviciilor 

turistice locale; completarea atribuțiilor asociației; restructurarea atribuțiilor Adunării 

generale, Consiliului director, precum și ale Directorului executiv; organizarea 

ședințelor Adunării generale și a Consiliului director prin mijloace de comunicare 

directă la distanță, precum și semnarea deciziilor cu semnătură electronică extinsă, 

precum și alte modificări care conduc la organizarea, funcționarea și ducere la 

îndeplinire a hotărârilor organelor de conducere mai eficiente. 



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

Judeţean Covasna a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

 

SzR/SzR 
 


