
       Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 234/2015. 
          
 
 

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; 
Având în vedere procesul-verbal al şedinţei ordinare al Consiliului de Administraţie al 

Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna din data de 30.04.2015;  
În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea 

Turismului în Judeţul Covasna nr. 6/2015 privind propunerea de modificare şi completare a 
Statutului şi al Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna; 

luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2015; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ___/2015; 
- Hotărârea Consiliul Local al Oraşului Covasna nr. ___/2015; 
În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, si 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: 
I. La articolul 4 alineatul (2) după lit. j se introduce lit. k, cu următorul conţinut: 
„k. editarea şi/sau tipărirea de cărţi, broşuri, hărţi, materiale informative, atât în format 

tipărit, cât şi în format electronic.” 
II. Articolul 7 alineatul (3) lit. b se modifică astfel: 
„b. cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 600.000 RON/an pentru Judeţul 

Covasna, 200.000 RON/an pentru Municipiul Sfântu Gheorghe şi 45.000 RON/an pentru Oraşul 
Covasna.” 

III. La articolul 7 alineatul (3), după lit. j se introduc literele k şi l, cu următorul cuprins: 
„k. resurse obţinute de la bugetul de stat;” 
„l. cotizaţia anuală se poate modifica anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie, pe 

baza proiectului de buget şi este valabilă după aprobarea acestuia în şedinţele consiliilor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale membre.” 

 
Sfântu Gheorghe, la _________ 2015. 

 
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. ____/2015, 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 Hotarârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 
____/2015, 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 Oraşului Covasna nr. 
____/2015, 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. 234/2015. 
           

ACT ADIŢIONAL nr. 6 
la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna 

 

 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna; 
Având în vedere procesul-verbal al şedinţei ordinare al Consiliului de Administraţie al 

Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna din data de 30.04.2015;  
În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea 

Turismului în Judeţul Covasna nr. 6/2015 privind propunerea de modificare şi completare a 
Statutului şi al Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna; 

luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2015; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ___/2015; 
- Hotărârea Consiliul Local al oraşului Covasna nr. ___/2015; 
În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundaţii, cu modificările şi 

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

formulează următorul 
 

ACT ADIŢIONAL 

 
Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna, se modifică şi se 

completează, după cum urmează: 
 
I. La articolul 6 alineatul (2) după litera j se introduce litera k, cu următorul conţinut: 
„k. editarea şi/sau tipărirea de cărţi, broşuri, hărţi, materiale informative, atât în format 

tipărit cât şi în format electronic”. 
 
II. Articolul 38 alin. (1) lit. b se modifică astfel: 
„b. cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei este de 600.000 RON/an pentru Judeţul 

Covasna, 200.000 RON/an pentru Municipiul Sfântu Gheorghe şi 45.000 RON/an pentru Oraşul 
Covasna.” 

 
III. La articolul 38 alineatul (1) după litera j se introduc literele k şi l, cu următorul cuprins: 
”k. resurse obţinute de la bugetul de stat.” 
“l. Cotizaţia anuală se poate modifica anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie, pe 

baza proiectului de buget şi este valabilă după aprobarea acestuia în şedinţele consiliilor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale membre.” 

 
Sfântu Gheorghe, _______________ 2015. 

 
 
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. ____/2015, 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 Hotarârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 
____/2015, 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 Oraşului Covasna nr. 
____/2015, CNP ______________________, născut la data de __________, în _____________, 
domiciliat în ____________, identificat cu _________________, Seria ___________, nr. 
__________, eliberată de ____________, la data de ________________. 
 
Semnătura: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


