
Nr.7355/2018

fnorncr DE HoTARARE
privind retragerea Municipiului Sfflntu Gheorghe din Asocia{ia pentru Dezvoltarea

Turismului in Jude{ul Covasna

Consiliul Local al Municipiului Sfintu Gheorghe, in;edinfi ordinar[;
Av0nd in vedere Expunerea de motive nr. 7353/2018 a Primarului municipiului

Sfdntu Gheorghe, dl. Antal Arp6d-Andr6s;
Avdnd in vedere Raportul de "specialitate nr. 7354120L8 al Biroului locativ qi

Ocuparea domeniului public din cadrul Primdriei Municipiului Sf0ntu Gheorghe;
Avdnd in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

" .Municipiului Sfhntu Gheorghe;
in baza prevederile art. l0 lit. k din Statutul Asocialiei pentru Dezvoltarea

Turismului in Judeful Covasna cu modificlrile Ei completirile ulterioare;
Avdnd in vedere parcurgerea procedurii prevlzute la art.7 dinLegeanr. 5212003

privind transparenfa decizionali in administralie public6, republicatd;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 21512001 privind

administrafia publicd local6, republicatE, cu modificirile qi completlrile ulterioare;
in temeiul art.45 alin. (1) gi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.21512001 privind

administrafia publicd local6, republicatS, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

HOTARA$TE

ART.I. - Se aprobS retragerea Municipiului Sf0ntu Gheorghe din Asocialia pentru

Dezvoltarea Turismului in Judeful Covasna.
ART. 2, - incepdnd cu data de 01 martie 2018, Horlrdrea Consiliului Local al

Municipiului Sfhntu Gheorghe nr. l6t/2007 privind asocierea municipiului Sfrntu
Gheorghe cu judelul Covasna, in vederea infiinfarii Asocialiei pentru Dezvoltara

Tursimului in Judeful Covasna se abrog6.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotirdri se incredinfeazd, Biroul Buget-

Contabilitate, Biroul Locativ gi Ocuparea domeniului public din cadrul Primlriei
municipiului Sf0ntu Gheorghe, precum qi Consiliului de Administrafie al Asocialiei pentru

Dezvoltarea Turismului in Judeful Covasna.

Sfiintu Gheorghe la 2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA



Nr. XbSh Doft

RAPORT DE SPECIALITATE
privind renun{area la calitatea de membru fondator qi retragerea Municipiului Sfhnfu

Gheorghe din Asocialia "Asociafia pentru Dezvoltarea Turismului in Judeful Covasna"

, Asociatia pentru Dezvoltarea Tursimului in Judeful Covasna a fost infiinlat6 inbaza

prevederilor Legii administratiei locale nr. 2151200I, republicatd, cu modificdrile qi

compeltlrile ulterioare qi ale Ordonanfei Guvernului nr. 2612000 cu privire la asociafii qi

fundafii, cu modific6rile qi completdrile ulterioare.

in baza Hot6r6rii Consiliului Local nr. 16112007, Municipiul Sfdntu Gheorghe a

dobdndit calitatea de asociat-membru fondator la constituirea,,Asociafiei pentru Dezvoltarea

Turismului in Judeful Covasna".

Avdnd in vedere cd Municipiul Sfdntu Gheorghe are calitate de membru fondator la

Asociafia " Vadon", av6nd scop qi obiectiv asemdndtoare cu cele ale "Asocia]iei pentru

dezvoltarea Turismului in Judeful Covasna" se impune renuntarea la calitatea de membru

fondator qi retragerea Municipiului Sfhntu Gheorghe din o'Asociafia pentru Dezvoltarea

Turismului in Judeful Covasna".

Fa{E de cele prezentate, in conformitate cu art.l0 lit.(k) din Statutul "Asociafiei pentru

Dezvoltarea Turismului in Judetul Covasna" cu modificirile qi completdrile ulterioare,

precum qi abrogarea H.C.L. m. 16l/2007 privind asocierea municipiului Sfhntu Gheorghe cu

judetul Covasna in vederea ffiinfirii Asociafiei penlry devoltarea Turismului in Judeful

Covasna, propunem spre aprobare proiectul de hotdrdrJanexat.



Nr. t h5z Doft

EXPLINERE DE MOTIVE

privind retragerea Municipiului Sfintu Gheorghe din Asociafia "Asocialia pentru Dezvoltarea
Turismului in Jude{ul Covasna"

in baza Hotdrdrii Consiliului LocaL nr. t6112007, Municipiul Sfhntu Gheorghe a

dobdndit calitatea de asociat-membru fondator la constituirea,,Asociafiei pentru Dezvoltarea

Turismului in Judeful Covasna".

auand in vedere cE Municipiul Sftntu Gheorghe are calitate de membru fondator la

Asociafia " Vadon" , avdnd scop qi obiectiv asem[ndtoare cu cele ale Asociafiei pentru

dezvoltarea Turismului in Judeful Covasna" se impune renun]area la calitatea de membru

fondator qi retragerea Municipiului Sfdntu Gheorhe din "Asociafia pentru Dezvoltarea

Turismului in Judelul Covasna".

Fa[d de cele prezentate, in conformitate cu art.10 lit.(k) din Statutul "Asociafiei pentru

Dezvoltarea Turismului in Judelul Covasna", cu modificdrile qi completirile ulterioare,

iniliez proiectul de hotdrAre privind retragerea Municipiului Sfhntu Gheorghe, prin Consiliul

local, din calitatea de membru fondator, al Asociafiei pentru Dezvoltarea Turismului in

Judelul Covasna, precum qi abrogarea Hotlrdrii Consiliului Local nr. 16112007 a Consiliului

Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe, proiect pe care-l supun dezbaterii qi aprobdrii

Consiliului Local al Municipiului Sfhntu Gheorghe.


