
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 172/2013 
 
 

ACT ADIŢIONAL nr. 5 

 

la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna 

 

 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul 

Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul 
Covasna; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al Asociaţiei pentru 
Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea 
actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul 
Covasna; 

 
luând în considerare: 
 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2013; 
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2013; 
- Hotărârea Consiliul Local al orașului Covasna nr. ___/2013; 
 
 

În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și 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 

 
Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. articolul 7 alineatul (3) litera b, se modifică după cum urmează: 
„b) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 2,0 lei/locuitor pentru judeţ ; 1,4 

lei/locuitor pentru municipii ; 0,6 lei/locuitor pentru oraşe ; 0,5 lei/locuitor pentru comune 

şi 4 lei/locuitor pentru localităţile care au în raza unităţii administrativ-teritoriale staţiuni 

turistice de interes naţional sau local, raportat la rezultatul ultimului recensământ al 

populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de Statistică”. 

2. articolul 11 alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Preşedintele este ales cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie pe 

un mandat de 4 ani”. 

3. la articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică după cum urmează: 
„(1) Consiliul director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului de 

Administraţie şi se compune din 3 membri aleşi de Consiliul de Administraţie pe o 

perioadă de 4 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei„ 

„(2) Consiliul director este compus din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar, aleşi cu 

votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie pe o perioadă de 4 ani”. 

 

Sfântu Gheorghe, _______________ 2013. 
 
 
 



 
 
Semnăturile membrilor Asociaţiei: 
 

1. 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 nr. ____/2013, CNP 
______________________, născut la data de __________, în _____________, 
domiciliat în ____________, identificat cu _________________, Seria 
___________, nr. __________, eliberată de ____________, la data de 
________________. 

 
 
 
Semnătura: ________________________ 
 
 
2. Judeţul Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, Cod 
fiscal 4201988, reprezentat prin ______________, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. ____/2013, CNP ______________________, născut la data de __________, 
în _____________, domiciliat în ____________, identificat cu _________________, Seria 
___________, nr. __________, eliberată de ____________, la data de ________________. 
 
 
Semnătura: ________________________ 
 
 
 
3. Oraşul Covasna, cu sediul în oraşul Covasna, str. Piliske nr. 1, Cod fiscal 
_______________, reprezentat prin ______________, în baza Hotărârii Consiliului Local 
al Ora;ului Covasna nr. ____/2013, CNP ______________________, născut la data de 
__________, în _____________, domiciliat în ____________, identificat cu 
_________________, Seria ___________, nr. __________, eliberată de ____________, la 
data de ________________. 
 
 
 
Semnătura: ________________________ 
 
 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 172/2013 
 
 

ACT ADIŢIONAL nr. 5 

la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna 

 

 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul 

Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul 
Covasna; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al Asociaţiei pentru 
Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea 
actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul 
Covasna; 

 
luând în considerare: 
 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2013; 
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2013; 
- Hotărârea Consiliul Local al orașului Covasna nr. ___/2013; 
 
 

În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și 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 

după cum urmează: 
 
1. articolul 12 litera a, se modifică după cum urmează: 
„a)prin desfiinţarea unităţii administrativ-teritoriale”. 

2. articolul 23 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Consiliului de Administraţie este condus de un preşedinte, ales cu votul majorităţii 

membrilor săi, pentru un mandat de 4 ani”. 

3. articolul 25 alineatul (2) se modifică după cum urmează: 
„(2) Consiliul director se compune din 3 membri, dintre care unPreşedinte, un 

Vicepreşedinte şi un Secretar, aleşi prin votul majorităţii membrilor Consiliului de 

Administraţie pentru un mandat de 4 ani”. 

4. articolul 38 alineatul (1) litera b, se modifică după cum urmează: 
„b) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 2,0 lei/locuitor pentru judeţ ; 1,4 

lei/locuitor pentru municipii ; 0,6 lei/locuitor pentru oraşe ; 0,5 lei/locuitor pentru comune 

şi 4 lei/locuitor pentru localităţile care au în raza unităţii administrativ-teritoriale staţiuni 

turistice de interes naţional sau local, raportat la rezultatul ultimului recensământ al 

populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de Statistică”. 

 

 

Sfântu Gheorghe, _______________ 2013. 
 
 
Semnăturile membrilor Asociaţiei: 



 
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 nr. ____/2013, CNP ______________________, 
născut la data de __________, în _____________, domiciliat în ____________, 
identificat cu _________________, Seria ___________, nr. __________, eliberată 
de ____________, la data de ________________. 

 
 
 
Semnătura: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
2. Judeţul Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, Cod 
fiscal 4201988, reprezentat prin ______________, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. ____/2013, CNP ______________________, născut la data de __________, 
în _____________, domiciliat în ____________, identificat cu _________________, Seria 
___________, nr. __________, eliberată de ____________, la data de ________________. 
 
 
Semnătura: ________________________ 
 
 
 
3. Oraşul Covasna, cu sediul în oraşul Covasna, str. Piliske nr. 1, Cod fiscal 
_______________, reprezentat prin ______________, în baza Hotărârii Consiliului Local 
al Ora;ului Covasna nr. ____/2013, CNP ______________________, născut la data de 
__________, în _____________, domiciliat în ____________, identificat cu 
_________________, Seria ___________, nr. __________, eliberată de ____________, la 
data de ________________. 
 
 
 
Semnătura: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


