
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 184/2013 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1/2013 

la Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon” 

 

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale al Asociaţiei „Asociaţia Vadon” 
pentru modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației „Asociaţia 
Vadon”; 

Având în vedere:  
 
Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2013; 
 
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2013; 
 
Hotărârea Consiliul Local al Comunei Arcuş nr. ___/2013; 
 
Hotărârea Consiliul Local al Comunei Reci nr. ___/2013. 
 
În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

și completările ulterioare, respectiv în temeiul art. 22 lit. ”k” din Statutul Asociaţiei 
„Asociaţia Vadon”; 

 
formulează următorul 
 

ACT ADIȚIONAL 

 

Statutul Asociației „Asociaţia Vadon”se modifică şi se completează, după cum 
urmează: 

 
 I. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conţinut: 
„(2^1) Adunarea Generală a Asociaţilor înfiinţează o sucursală, structură teritorială, fără 
personalitate juridică, cu sediul în comuna Arcuş, Str. Benedek Elek nr. 8, care va 
desfăşura activităţile date în competenţa ei de către Asociaţie.” 
 

II. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins: 
“Art. 7. - (1) Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să-şi aducă la îndeplinire 

scopul sunt: 
a) dezvoltarea investiției părților asociați care se află în folosința asociației; 
b) promovarea potențialului turistic al zonei montane şi a celei adiacente acesteia; 
c) sprijinirea agroturismului şi a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul; 
d) organizarea și desfășurarea activității de vizitare a muzeelor cu specific vânătoresc, 

a unor centre de vizitare și a unor parcuri tematice cu animale sălbatice; 
e) organizarea de evenimente culturale, sportive şi ecvestre; 
f) participarea la evenimente culturale, sportive şi ecvestre; 
g) acordarea de consultanţă profesională; 
h) punerea în valorificare al potenţialului natural al ariilor protejate NATURA 2000 

din judeţul Covasna; 
i) organizarea de evenimente legate de proiectul Transnatura; 
j) organizarea de tabere de tineret şi de activităţi pentru tineret; 
k) organizarea de tabere artistice, expoziţii de artă; 
l) organizarea de manifestări legate de vânătoare; 



m) promovarea acțiunilor de protecție a mediului înconjurător; 
n) implicarea tinerilor în activităţi de promovare a potenţialului turistic; 
o) sprijină omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi; 
p) organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică; 
q) elaborarea unei baze de date cu obiectivele turistice din judeţul Covasna; 
r) elaborarea de studii şi analize pe domeniile de promovare a valorilor naturale ale 

județului Covasna; 
s) inventarierea principalelor resurse turistice și naturale; 
t) atragerea de programe şi finanţări în vederea creşterii calităţii turismului din judeţul 

Covasna; 
u) atragerea de programe care să sporească accesibilitatea turismului în judeţul 

Covasna; 
v) atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse financiare sub formă de donaţii, 

subvenţii, contribuţii, sponsorizări, taxe, cotizaţii pentru prestaţii si asistenţă; 
w) promovarea schimbului de date, informaţii, publicaţii, specialişti, cooperarea cu 

asociaţii organisme similare de profil din ţară şi străinătate; 
x) editarea de materiale promoţionale; 
y) crearea unor parteneriate cu asociaţii din ţară şi străinătate, care promovează scopul 

asociaţiei; 
Obiectul de activitate poate fi completat în funcție de necesități.” 
 

III. Articolul 40 se modifică, după cum urmează: 
”Art. 40. - Patrimoniul iniţial al Asociaţiei constă în aporturi în numerar ale membrilor 

fondatori, ce se va împărţi astfel: 
1. Municipiul Sfântu Gheorghe: 74% ; 
2. Județul Covasna 24%; 
3. Comuna Reci 1%; 
4. Comuna Arcuș 1%. 
 

IV. Articolul 41 se modifică şi se completează, după cum urmează: 
”Art. 41. - (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 
a) cotizaţia anuală ce se va împărţi astfel: 

1. Municipiul Sfântu Gheorghe 74% ; 
2. Județul Covasna 24%; 
3. Comuna Reci 1%; 
4. Comuna Arcuș 1%. 

b) dobânzi bancare; 
c) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 
d) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau 

internaţionale; 
e) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
f) contribuţii de la bugetele locale sau bugetul naţional, angajate conform legii; 
g) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în 

condiţiile legii; 
h) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate, în 

condiţiile legii, de compartimentele Asociaţiei; provenind din vânzarea biletelor de intrare; 
i) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei; 
j) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de 

Asociaţie; 
k) alte forme de venituri. 

(2) Cotizaţia anuală se stabileşte cu ocazia primei adunări generale a asociaţilor din 
an şi se achită până la data de 01 martie a anului pentru care este datorată. 



(3) Suma cotizaţiei va fi stabilită în funcţie de obiectivele ce se propun a fi 
realizate. 

(4) Adunarea Generală a Asociaţilor poate hotărî suplimentarea cotizaţiei pe anul în 
curs. 

(5) Asociaţia poate să înfiinţeze societăţi comerciale în scopul realizării mijloacelor 
financiare necesare îndeplinirii obiectivelor Asociaţiei. Dividendele obţinute de Asociaţie 
din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi 
comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.” 

 
 

Sfântu Gheorghe, _______________ 2013. 
 
 
 

Semnăturile membrilor Asociației: 
 

Municipiul Sfântu Gheorghe ____________________________ 
 
Consiliul Judeţean Covasna ________________________________ 
 
Comuna Arcuş __________________________________________ 
 
Comuna Reci ___________________________________________ 

 
 
 

 


