
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 201/2010 
 
 

PROIECT 
 

ACT ADIȚIONAL nr. 2 
 

la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în 
judeţul Covasna 

 

 

Consiliul de Administrație a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, 

județul Covasna, 

în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație a Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 7/2010 și 8/2010 pentru 

modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2010; 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 

nr. ___/2010; 

având în vedere: 

- art. 8 alin. (2) din Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna; 

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 21 lit. ”j” din Statutul 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

formulează următorul 

 
ACT ADIȚIONAL 

 
Actul constitutiv al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna, se completează după cum urmează: 

 

1. După art. 1 se introduce un nou articol, articolul 11 care va avea 

următorul cuprins: 

”Art. 11 Lista membrilor asociației este prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezentul Act adițional.” 

2. Anexa la Actul constitutiv va avea cuprinsul prevăzut în anexa la 

prezentul Act adițional. 

 

3. La alineatul (1) al art. 7, după litera „b” se introduce litera „b1” care va 

avea următorul cuprins: 

„b1) cotizația anuală a membrilor asociației care sunt sau au în raza lor 



administrativ teritorială stațiuni turistice de interes național sau local este de 4 

lei/locuitor, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populației, efectuat de 

Institutul Național de Statistică.” 

 

Sfîntu Gheorghe, _______________ 2010. 

 

Semnăturile membrilor Asociației: 

 

1) Județul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața 

Libertății nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin _________, ________, în 

baza Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. __/2010, __________ CNP 

_______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, 

identificat cu ___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de 

_____; 

 

___________________ 

[semnătura] 

 

2) Municipiul Sfîntu 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 Sfîntu 

Gheorghe nr. ___/2010, CNP _______, născut la data de _______, în 

_______, domiciliat în ___________, identificat cu ___ Seria ____, nr. _____, 

eliberată de ______ la data de _____. 

 

__________________ 

[semnătura] 



Anexa la Actul adițional nr. 2  

la Actul Constitutiv Asociației pentru 

 Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

“ANEXA 

la Actul Constitutiv al Asociației pentru  

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

LISTA MEMBRILOR 

ASOCIAţIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL 

COVASNA 

 

1. JUDEȚUL COVASNA prin Consiliul Județean Covasna, cu sediul în Sf. 

Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, jud. Covasna; 

2. MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin Consiliul local al Municipiului Sf. 

Gheorghe, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, jud. Covasna; 

3. ORAșUL COVASNA prin Consiliul local al Orașului Covasna, cu sediul în 

Covasna, str. Piliske nr. 1, jud. Covasna;” 

 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 201/2010 
 
 

PROIECT 
 
 

ACT ADIȚIONAL nr. 2 
 
 
la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna 

 
 

Consiliul de Administrație a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, 

județul Covasna, 

în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație a Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 7/2010 și 8/2010 pentru 

modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2010; 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2010; 

având în vedere: 

- art. 8 alin. (2) din Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 

județul Covasna; 

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 21 lit. ”j” din Statutul 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

formulează următorul 

 
ACT ADIȚIONAL 

 
Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, se  

completează după cum urmează: 

 

1. După art. 1 se introduce un nou articol, articolul 11 care va avea 

următorul cuprins: 

”Art. 11 Lista membrilor asociației este prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezentul Statut.” 

2. Anexa la Statut va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul Act 

adițional. 

 

3. La alineatul (1) al art. 38, după litera „b” se introduce litera „b1” care va 

avea următorul cuprins: 

„b1) cotizația anuală a membrilor asociației care sunt sau au în raza lor 



administrativ teritorială stațiuni turistice de interes național sau local este de 4 

lei/locuitor, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populației, efectuat de 

Institutul Național de Statistică.” 

 

Sfântu Gheorghe, _______________ 2010. 

 

 

 

Semnăturile membrilor Asociației: 

 

3) Județul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața 

Libertății nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin _________, ________, în 

baza Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. __/2010, __________ CNP 

_______, născut la data de _______, în _______, domiciliat în ___________, 

identificat cu ___ Seria ____, nr. _____, eliberată de ______ la data de 

_____; 

 

__________________[semnătura] 

 

4) 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. ___/2010, CNP _______, născut la data de _______, în 

_______, domiciliat în ___________, identificat cu ___ Seria ____, nr. _____, 

eliberată de ______ la data de _____. 

 

__________________[semnătura] 



Anexa la Actul adițional nr. 2  

la Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

“ANEXA 

la Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

 

LISTA MEMBRILOR 

ASOCIAţIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL 

COVASNA 

 

1. JUDEȚUL COVASNA prin Consiliul Județean Covasna, cu sediul în Sf. 

Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, jud. Covasna; 

2. MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin Consiliul local al Municipiului Sf. 

Gheorghe, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, jud. Covasna; 

3. ORAșUL COVASNA prin Consiliul local al Orașului Covasna, cu sediul în 

Covasna, str. Piliske nr. 1, jud. Covasna;” 

 


