
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.  209/2008 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 1 

 

 

la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna 

 
 

Consiliul de Administraţie a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul 
Covasna cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, județul 
Covasna; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie a Asociaţiei pentru 
Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna nr. _____ pentru modificarea şi completarea 
actului constitutiv şi a statutului, adoptată în şedinţa din data de _________2008 și 
consemnată în procesul-verbal al şedinţei; 

luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ___/2008; 
- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe nr. ___/2008; 
având în vedere: 
- art. 8 alin. (4) coroborat cu art. 14 alin. (2) din Statutul Asociaţiei pentru 

Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna; 
în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 21 lit. ”j” din Statutul Asociaţiei 
pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna; 

formulează următorul 
 

ACT ADIŢIONAL 

 
Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 
 

1. După litera i) a alineatului (2) al articolului 6 se introduce o nouă literă, 
litera j), cu următorul cuprins: 

”j) elaborare de proiecte pentru atragerea fondurilor din Uniunea Europeană în 
vederea creşterii calităţii turismului în judeţul Covasna.” 

2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins: 
”(2) Aderarea la Asociaţie se face la cererea scrisă a reprezentantului unităţii 

administrativ-teritoriale, în temeiul hotărârii consiliului local sau judeţean, după caz. 
Asociaţia poate accepta noi membri cu consimţământul a 2/3 a asociaţilor, exprimat prin 
hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, şi cu încheierea unui act adiţional la 
prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în anexa la statut.” 

 
3. Litera j) al articolului 21 va avea următorul cuprins: 



”j) modificarea actului constitutiv şi al statutului prin act adiţional, aprobat în 
prealabil prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, al unităţilor 
administrativ-teritoriale membre;” 

 
4. După litera l) a articolului 24 se introduce o nouă literă, litera m), cu 

următorul cuprins: 
”m) prezentarea raportului anual de activitate elaborat de Consiliul director, 

consiliilor locale şi judeţene, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre.” 
 

Sfântu Gheorghe, _______________ 2008. 
Semnăturile membrilor Asociaţiei: 

 
1) Judeţul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii 
nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin _________, ________, în baza 
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. __/2008, __________ CNP _______, 
născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, identificat cu 
___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de _____; 
 
__________________[semnătura] 
 
2) Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
1 Decembrie 1918 nr. 2, Cod fiscal 4404605, reprezentat prin ________, în baza 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2008, CNP 
_______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, 
identificat cu ___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de _____. 
 

__________________[semnătura] 


