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HAT AR OZA T ___ /2021 

TERVEZET 

a Csomad - Balvanyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulashoz valo 

csatlakozasanak jovahagyasa 

Maksa Kozseg Helyi Tanacsanak soros tiles kereteben, ami _____ -an volt 

osszehivva: 

Figyelembe veve a 2021.05.20/1.403-as szamu j6vahagyasi jelentest a Csomad -

Balvanyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulashoz val6 csatlakozasanak 

erdekeben; 

Tekintettel a 2021.05.20/1.404-es szamu, kozsegi jegyz6 altal kibocsajtott 

szakjelentesre es a Helyi tanacs szakbizottsagainak velemenyezesere; 

Valamint a: 

-89-91 , 132 es a 605 szakaszok a 2019/57-es szamu stirgossegi kormanyrendelettel 

j6vahagyott, ut6lagosan m6dositott es kiegeszitett, Kozigazgatasi Torvenykonyv ertelmeben; 

-az egyestiletekre es alapitvanokra vonatkoz6 2000/26-os szamu kormanyrendelet, 

amelyet a 2020/276-os szamu torveny ut6lagosan m6dositott es kiegeszftett; 

-35-os szakasz 3-4,5-dik bekezdese a 273/2006-os helyi kozpenzr61 sz616 torveny 

ut6lagosan m6dosf tva es kiegeszitve; 

-a 2020/176-os szamu torvennyel m6dosftasokkal es kiegeszitesekkel j6vahagyott, 

2020/60-as szamu stirgossegi kormanyrendelet elfogadasab61 szarmazik, a 2014-2020-as 

eur6pai uni6s penztigyi ciklus alapjaib61 finanszirozott, a 2007-2013-as ciklusb61 szarmaz6 

infrastrukturalis palyazatok lebonyolf tasat szolgal6 egyes penztigyi intezkedesekre 

vonatkoz6an; 

-43/2021.05.17szamu ,,CSOMAD-BAL V ANY OS kozossegek kozti 

turizmusfejlesztesi tarsulas"atirata; 

-129-es szakasz 2. bekezdesenek d) betiije, 14-es bekezdes es a 139-es szakasz 1-es 

bekezdese, 3-as bekezdedenek az i) betiije, valamint a 196-os szakasz 1-s es bekezdesenek az 

a betiije az 2019/57-es szamu stirgossegi kormanyrendelettel j6vahagyott, ut6lagosan 

m6dosftott es kiegeszftett Kozigazgatasi Torvenykonyvb61; 



Maksa Kozseg Helyi Tanacsa a kovetkezo hatarozatot hozza: 

1. CIKK - (1) Torvenyes hataskori joga alapjan j6vahagyja Maksa Kozseg Helyi 

Tanacsanak, valamint Maksa Kozseg Polgarmesterenek csatlakozasat a Csomad - Balvanyos 

Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulashoz . .. 

(2) Az (1 )-es bekezdesben emlitetett Tarsulas maganjogi szemelyiseggel rendelkezo, 

kozhasznu, non-profit, fiiggetlen, apolitikus civil szervezet. 

2. CIKK - Tudomasul veszi az Alapit6 okirat, a Statutum es az 1-es szamu kiegeszito 

okirat rendelkezeseit, amelyek a jelen hatarozat 1-3 szamu mellekleteit kepezik. 

3. CIKK - J6vahagyja a Statutum 2-es szamu kiegeszito okiratat, amely a hatarozat 4-

es szamu mellekletet kepezi. 

4. CIKK - J6vahagyja Maksa Kozseg tagdijat .. ... ......... . lej ertekben. 

5. CIKK - Maksa Kozseg Polgarmestere felhatalmaz6dik, hogy reszt vegyen es 

Maksa kozigazgatasi egyseg erdekeit kepviselje a tarsulas gyulesein, valamit alairja a tarsulas 

okriratait. 

6. CIKK - Az 1-4-es szamu mellekletek ajelen hatarozat szerves reszet kepezik. 

7. CIKK - Ezen hatarozat vegrehajtasara megbizast kap Maksa Kozseg 
polgarmestere. 

Kezdememenyezo 

Deszke Janos 

Polgarmester 



ROMANIA 

MAKSA KOZSEG 

POLGARMESTER 

I.Sz .1.403/20.05.2021 

JOV AHAGY ASI JELENTES 

a Csomad - Balvanyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulashoz val6 

csatlakozasanak j6vahagyasar61 

A CSOM4D-BALV ANY OS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulast 2010-ben 

alapitottak a kovetkez6 tagok: Hargita Megye Hargita Megyei Tanacs altal; Kovaszna Megye 

Kovaszna Megyei Tanacs altal; Kozmas Kozseg Kozmas Helyi Tanacs altal; Tusnad Kozseg 

Tusnad Helyi Tanacs altal; Tusnadfurd6 varos Tusnadfurd6 Helyi Tanacs altal; Sepsiblikszad 

Kozseg Sepsibi.ikszad Helyi Tanacs altal. 

Az egyeslilet maganjogi szemelyiseggel es kozhasznu statussal rendelkezik, 

letrehozasa Kovaszna es Hargita megyek fejlesztesi strategiainak megfelel6, kozos 

megval6sitasu regi6fejlesztesi palyazatok es kozszolgaltatasok megval6sitasa celjab61 tortent. 

Maksa kozsegneknek 2021. majus 17-en, a 43-as szammal iktatott atirat alapjan nyilt 

lehet6sege csatlakozni a ,,CSOMA.D-BA.LV ANYOS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi 

Tarsulas" -hoz. 

Maksa Kozseg csatlakozasahoz a kovetkez6 alapitasi okiratokat szilkseges elfogadni: 

1. A 2019/57-es szamu silrg6ssegi kormanyrendelettel j6vahagyott, ut6lagosan 

m6dositott es kiegeszitett Kozigazgatasi Torvenykonyv 89-91. szakaszait, ami tobb 

m6dositast is el6latnak a kozossegek kozti tarsulasok szervezeseben es mukodeseben. 

Tovabba, a 605 . szakasz el6irja azt a kotelezettseget, hogy alapit6 okiratot es az 

alapszabalyzatot szilkseg eseten felulvizsgalni. 

2. Az egyesi.iletekre es alapitvanokra vonatkoz6 2000/26-os szamu kormanyrendelet 

m6dositasar61 es kiegesziteser61 sz616 2020/276-os szamu torveny. Tobb fontos 

m6dositast vezetett be, tobbek kozott, hogy felszamolja a jogi aktak kozlil az alapit6 

okiratot, igy annak el6irasait az alapszabalyzatba kell ati.iltetni, ugyanakkor, a 

Vezet6tanacs es lgazgat6tanacs lileseit elektronikus kommunikaci6s eszkozok 

segitsegevel is meg lehet tartani, es lehet6seg nyilik a hatarozatok b6vitett 

elektronikus alairassal val6 alairasara is, egyebb el6irasok mellett. 

3. Az egyesi.ilet alapszabalyanak egyik fontos m6dositasa a 2020/176-os szamu 

torvennyel m6dositasokkal es kiegeszitesekkel j6vahagyott, 2020/60-as szamu 

silrg6ssegi kormanyrendelet elfogadasab61 szarmazik, a 2014-2020-as eur6pai uni6s 

penzilgyi ciklus alapjaib61 finanszirozott, a 2007-2013-as ciklusb61 szarmaz6 



infrastrukturalis palyazatok lebonyolitasat szolga.16 egyes penz-Ugyi intezkedesekre 

vonatkoz6an. Ennek megfelel6en, az Orszagos decentralizaci6s kiserleti program 

kereteben a Kozponti Regi6fejlesztesi Ugynokseg, a Hargita Megyei Kozossegek 

Kozotti Fejlesztesi Tarsulas es a Csomad - Balvanyos Kozossegek Kozotti Fejlesztesi 

Tarsulas kertiltek kinevezesre, tobbek kozott, az Integralt Tertileti Beruhazasok, 

tovabbiakban ITB, lebonyolitasi szervezeteikent. 

Az Integralt Tertileti Beruhazasok egy valaszthat6 mechanizmus, amely egy 

homogen, j61 meghatarozott regi6ban, a fejlesztesi strategia alapjan egy eur6pai uni6s 

tamogatasi csomag hasznalhat6 fel az illet6 regi6ban, az ottani koz- es maganszfera 

szamara. Az ITB sajatossaga, hogy lehet6seget teremt a penz-Ugyi alapok 

csoportositasara tobb operativ program f6 agazataib61, csak ki kell valasztani a 

megfelel6 programot az ITB finanszirozasara. 

Amennyiben az ITB tobb ter-Uleti-kozigazgatasi egyseget erint, sz-Ukseges egy 

Kozossegek Kozotti Fejlesztesi Tarsulast kell letrehozni , az erintett tertileti

kozigazgatasi egysegeknek a tarsulasban val6 resztveteli j6vahagyasa alapjan. 

Mindezek ertelmeben, valamint a Csomad - Balvanyos Kozossegek Kozti 

Turizmusfejlesztesi Tarsulas 2021.05.17/43-as szamu atirata alapjan, sz-Uksegszeru 

elvegezni az alapszabaly alabbi m6dositasait: 

a) Csomdd - Bdlvdnyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tdrsulds nevenek 

megvaltoztatasa Csomdd - Bdlvdnyos Kozossegek Kozotti Fejlesztesi Tdrsulds-ra, az 

Igazsag-Ugyi Miniszterium a.ital kibocsajtott _ ___ / __ szamu nevfoglalasi bizonylatnak 

megfelel6en; 

b) a tarsulas celjanak es celkitiizeseinek kiegeszitese, amelyek lehet6ve teszik az 

ITB Hargita - Kovaszna kezeleset es menedzsmentjet; 
c) a Csomad - Balvanyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas 

kinevezeser61 mint az ITB Hargita - Kovaszna kezel6je es a menedzsmenti tevekenyseg 

fel6se ; 
d) uj tarsulasi-tagok csatlakozasanak j6vahagyasa Kovaszna es Hargita megye 

kozigazgatasi tertileteir61; 
e) Az evi tagsagi-dij befizetesi m6djanak megvaltoztatasa. 

A fentieket figyelembe veve javasolom Maksa Kozseg csatlakozasat a Csomad -

Balvanyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulashoz. 

POLGARMESTER 

DESZKE Janos 



ACTUL CONSTITUTIV 

al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Turistica ,,CIOMAD- BALVANYOS", 
,;CSOMA.D-BA.LV ANYOS·Kt;zossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" 

CAPITOLUL I. Membrii Asociatiei: 

I. Judetul Hargbita prin CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA, persoana j u}'.idica, 
autoritatea del iberativa, cu sediul in Miercurea Ciuc, judetul 1-Iarghita, P-Ta Libertatii, nr. 
5, cod fiscal 4245763, reprezentat prin dom11ul Borboly Csaba in calitate de pre~edinte -
in temeiul Hotararii nr. 239/2011 a Consiliului Judetean Harghita, cu domiciliul in 
Miercurea-Ciuc, Str. Korosi Csoma Sandor Nr.6 ap.3, judetul Harghita C.l.: seria HR nr. 
28939 l, eliberat la data de 16.12.2008, de catrc SPCLEP M-Ciuc CNP: 1740808 I 907 J 3; 

2. ,Judetul Covasna prin CONSILIUL JUDETEAN COVASNA, persoana juridica, 
autoritatea del iberativa, cu sediul in Srantu Gheorghe, judctul Covasna, P-ra Libertafi i, 
nr. 4, cod fiscal 4201 988, reprezentat prin domnul Tru11as Sandor 'in calitate ~e pre~edinte 
- in temeiul Hotararii nr. 142/2011 a Consiliului Judetean Covasna, cu domiciliul in Mun. 

' 
Tirgu Secuicsc, Str. Fortyog6 Nr. 22, judeµil Covasna C.I.: seria KV nr. 053615, eliberat 
la data de 11.01.2002, de catrc_Mun. Tg. Secuiesc, CNP: 1660922142057; 

3. Comuna Cozmeni, prin Consiliul local Cozmeni, persoana juridica, autoritate 
deiiberativa, cu sediul in Cozmcni nr.200, cod fiscal 14597953, reprczentat prin Bodo 
David 1n calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 53/2011 a Consiliului Local al 
comunei Cozmeni. cu domiciliul in Comuna Cozrneni, sat Cozmeni nr. 59, judeful 
Harghitc4 C.I.: seria HR nr. 080443, eliberat la data de 17.10.2002, de catre Mun. 
Miercurea Ciuc, CNP: l4709l6191343; 

4. Comuna Tu~nad, prin Consiliul local Tu~nad, persoana juridica, autoritate 
deliberativa, cu sediul in comuna Tu~nad sat Tu~nad Sat nr. 176, cod fiscal 4245941 , 
reprczentat prin Rafain Endre in calitate de primar - in temciul Hotararii nr. 3 l/2011 a 
Consiliului Local al comunei Tu~nad. cu domiciliul in comuna Tu~nad satul Tu~riad nr. 
146~ judeTul Harghita, C.I.scria HR 31 4187, eliberat la data de 26.03.2010, de catre 
SPCLEP Miercurea Ciuc, CNP: 1660328190011; 



:. 

5. Ora~ul Baile Tu~nad, prin Consiliu.J local Baile Tu~nad, persoana juridica, 
autoritate deliberativa, cu sediul 1n or~ul Baile Tu~nad, strada Oltului nr. 63, cod fiscal 
4245348, reprezentat prin Albert Tibor in calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 
32/201 l a Consiliului Local al ora~ului Baile Tu~nad, cu domiciliul rn ora~ul Baile 
Tu~nad, str. Kovacs Miklos nr. 42, judetul Harghita, CJ.: seria HR nr. 079226, eliberat la 
data de 03.10.2002, de catre Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1630507191338; 

6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad, persoana juridica, autoritatea 
deliberativa, cu sediul JO localitatea Bixad, Str. Ciucului nr. 558, judetul Covasna, cod 
fiscal 16355433, reprezentat prin Bacs Marton ·csaba fo calitate de primar - in temeiul 
Hotararii nr. "36/2011 a Consiliului Local al comunei Bixad, cu domiciliul in comuna 
Bixad sat Bixad, Nr. 146, jtidep.il Covasna CJ,: seria KV nr. 053615, eliberat la data de 
11.01.2002, de catrc Mun. Sfantu Gheorghe, CNP: 172021014 l 044; 

7. Comuna Turia, prin Consiliul local Turia, persoana juridica, autoritate delibcrativ~, 
cu scdiul 1n comuna Turia sat Turia Turia nr.835, cod fiscal 4404630, reprezentat prin Dr. 
Daragus Attila in calitate de prirnar - in temeiut Hotararii nr. 59/2011 a Consiliului Local 
al comunei Turia, cu domiciliul comuna Turia sat Turia nr. 3, judeµ.II Covasna,C.I.: seria 
KV nr. 213379, eliberat la data de 15.07.2009, de catre SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 
1650722142061 

am hotarat . 1nfiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara turistica Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara turis.tica ,,CIOMAD-RALVANYOS", ,,CSOMAD
BAL V A.NYOS Koz.ossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas", (denumita fo continuare 
Asociatia), 'in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 
215/2001, ale Legii servici ilor comun itare de uti I itafi pub Ji ce nr. 5 l /2006 cu modificarile 
~i completarile ulterioare . $i ale Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, . cu 
modificarile $i completarilc ulterioarc, precum $i ale Ordonanfei Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociatii $i fundatii cu rriodificarile ~i completarile ultcrioare. 

CAPITOLUL IL - DENUMIREA, SEDIUL $1 DURATA ASOCIATIEI 

Art. I. 

Denumirea Asociatiei este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara turistica . . 
,,CIOMAD- BAL V ANY OS", ,,CSOMAD-B.AL V ANY OS Kozossegek Kozt'i 
Turizmusfejlesztcsi Tarsulas" conform dovezii nr. 93421/17.01.2011, eliberata de 
Ministrul Justitiei, privind disponibilitatea denumirii Asociatiei. 

Art. 2. 

( 1) Sediul Asociatiei este in Romania, municipiul Micrcurea Ciuc, piafa Libertafii nr. 5, 
jud. Harghita, cod po~tal 530140. 



(2) Denumirea ~i sediul Asociatiei va putea fi modificat in baza unei Hotarari a Adunarii 
Generale 

Art. 3. 

; : 

Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierH sale in 
Registrul asociatiilor ~i fundatiilor. 

Art. 4. - Scopul Asociatiei 

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara turistica 11CIOMAD- BALVANYOS", ,,CSOMAD
BALVANVOS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" din Romania are scopul de a 
pregati ~i promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regionala de;interes 
comun in domeniile enumerate mai jos ~i de a obtine finantari interne ~i ~xterne 
necesare derularii acestora : 

Obiectivul principal: 

Elaborarea unui proiect de finantare europeana in cadrul POR, Axa Prioritara 5. 
Dezvoltarea durabila 5i promovarea turismului, domeniul major de interventie 5.3 
Promovarea potentia/ului turistic 5i crearea infrastructurii necesare in scopul cre~terii 
atractivitatii Romemiei ca destinatie turisticii, cu titlul ,,Promovarea destinatiilor cu 
potential turistic in masivul Ciomad-Balvanyos", ~i efectuarea tuturor demersurilor 
pentru atragerea de fonduri nerambursabile 7n vederea implementarii proiect1,Jlui sus 
mentionat. 

Alte obiective: 

Conservarea, protejarea, promovarea ~i valorificarea patrimoniului natural al 
zonei; 

Crearea unui cadru de promovare ~i de exprimare pentru structurile impHcate 7n 
turism prin promovarea unor campanii 1n mass-media, prin organizarea ~i / sau 
participarea la simpozioane, expozitii; 

Sustinerea ~i realizarea de materiale de specialitate (publicatii, bro~uri, pagina 
web) in vederea promovarii potentialului turistic al zonei Ciomad-Balvanyos; 

Realizarea unor proiecte privitoare la protectia mediului din zona respectiva; 
Elaborarea propunerilor privind directiile de dezvoltare ale turismului in judetele 

Harghita ~i Covasna; 
lderitificarea ~i amenajarea unor zone cu potential turistic pentru a fi intluse in 

circuitul national ~i international al sporturilor de iarna ~i de agrement; 



Desfa~urarea unor activitati de amenajare ~i intretinere a traseelor turistice 
montane din zona Ciomad-Balvanyos; 

Participarea la targuri, saloane ~i expozitii nationale ~i internationale pentru 
promovarea ~i valorificarea ofertei turistice a zonei, precum ~i organizarea unor 
activitati de promovare a turismului ecologic in randul tinerilor; 

lntocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de dezvoltare europene ~i 
nationale ~i managementul acestora; 

Sustinerea tuturor activitatilor care contribuie la realizarea scopurilor asociatiei 
prin colaborarea cu alte organizatii ~i institutii in vederea atingerii obiectivelor 
a soci a tie i. 

CAPITOLUL Ill - PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

Art.S. Patrimoniul initial 
-:(1) Patrimoniul initial al Asociatiei este format din: 50.000 lei, din care contributia 

,( 

Consil~ului Judetean Harghita este de 25 000 lei, iar contributia Consiliului Judetean 

.... , 

Covasna este tot de 25.000 lei. 
(2) Pat~imoniul initial al Asociatiei va fi completat cu contributiile celorlalte unitati 
administ rativ - teritoriale, odata cu aderarea acestora, cu sume in valoare de 0,5 
lei/locuitor/membru asociat, potrivit datelor ultimului recensamant al populatiei din 
unitatea administrativ- teritoriala respectiva. 
(3) Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele: 
a)contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor ~i alte 
contributii de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre; 
b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii; 
c) donatii, sponsorizari sau legate; 
d) orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de statutul Asociatiei. 

CAPITOLUL IV- ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ~I CONTROL 

Art.6. Organele asociatiei sunt: 

\ 
(~) Adunarea Generala; 
(p) Consiliul de Administratie; 
(c) Cenzorul. 



Art.7. Adunarea Generala a asociatiei: 

(1) Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti 
reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale 
acestora. 
(2) Sunt numiti in calitate de membru al Adunarii Generale: 

- di Birtalan J6zsef, administratorul public al judetului Harghita, desemnat de 
Consiliul Judetean Harghita; 

- di consilier judetean Rafain Zoltan, desemnat de Consiliul Judetean Harghita; 
- di vicepre~edinte Demeter Janos, desemnat de Consiliul Judetean Covasna; 
- dl consilier judetean Toth Birtan Csaba, desemnat de Consiliul Judetean Covasna; 
- di primar Bodo David, desemnat de Consiliul Local Cozmeni; 
- di primar Rafain Endre, desemnat de Consiliul Local Tu$nad; 
- di primar Albert Tibor, desemnat de Consiliul Local Baile Tu~nad; 
- di primar Bacs Marton Csaba, desemnat de Consiliul Local Bixad; 
- di primar Dr. Daragus Attila, desemnat de Consiliul Local Turia. 

(3) Atributiile Adunarii Generale sunt cele prevazute in Statut. 

Art.8. Consiliul de Administratie: 
(1) Consiliul de Administratie este format din: 
Pre$edinte: Birtalan J6zsef, 
Membrii: 

1. Vicepre$edinte: Tabara Ulman Adrian, 
2. Secretar: Bod6 David, 
3. Membru: Demeter Janos, 
4. Membru: Bacs Marton Csaba. 

(2) Cbnsiliul de Administratie este organul executiv de conducere al Asociatiei, format 
din pre~edintele Asociatiei ~i inca 4 {patru) membri numiti de Adunarea Generala pe o 
perioada de 4 ani. 
(3)Componenta Consiliului de Administratie va asigura cat mai bine reprezentativitatea 
in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii 
prin rotatie. 
(4) Atributiile Consiliului de Administratie sunt cele stabilite in statut. 

Art.9. Cenzorul 

(1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de cenzorul numit de Consiliul 
de Adminlstratie pentru o perioada de 1 ani, cu posibilitatea prelungirii. 



(2)Atributiile $i competentele Cenzorului sunt cele stabilite de lege ~i de prezentul 
statut. 

(3) Este numit cenzor di. Gabor Laszlo, cu domiciliul in Mun. Miercurea Ciuc, str. Holl6k 
nr. 31 C.I.: seria HR nr. 248377 eliberat la data de 19.03.2007 de catre Municipiul 
Miercurea Ciuc CNP: 1730712191341; 

Art.10. 
Pentru desfa~urarea procedurilor de dobandire a personalitatH juridice se 
imputernice~te dna Mezo Sarolta, cetatean roman, domiciliata in Miercurea Ciuc, bid. 
Timi$oarei nr. 36/10, titular al C.I., seria HR. nr. 132499, eliberat de Mun. Miercurea 
Ciuc, la data de 06.10.2003. 

Prezentul act constitutiv a fost redactat in ................ ( .... ) exemplare originale, azi, data 
autentifica rii. 

ASOCJATII: 

Judetul Harghita 
Prin pre~edintele Consiliului Ju 

[semnatura ~i ~tamr:f 

Ora$Ul Baile TU$nad 
Prin primarul ora~uluj o 

[semnatura ~i $tampila] 

Comuna TU$nad 
Prin primarul Comunei 
[semnatu . . . 

Comuna- -- ~ 

Prin pr"~ f ul (?Ill~, i 
[semn ra · 

{ 



ROMANIA 
BIROUL NOTARULUI PUBLIC 
COM$1A ALEX.ANDRU 
SEDIUL MIERCUREA,CIUC 
str. ·Ktirosi Csoma Sandor nr. 3 scara D ap. 1, 
Nr. 49f)4,.in registrul de evidenpa a 
operatorilor de date personale. 

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 116 
Anul 2012 luna februarie ziua 24 

in fata mea COM$IA ALEXANDRU, notar public, fiind deplasat in ora~ul Baile 
Tu~nad, s-au prezentat: 

1. Borboly Csaba Tri calitate de pre~edinte, in temeiul Hotararii nr. 239/2011 a 
Consiliului Jud~tean Harghita, cu domiciliul in Miercurea-Ciuc, Str. Korosi Csoma 
Sandor Nr.6 ap.3, judetul Harghita identificat Cl.I carte de identitate seria HR. nr. 289391, 
eliberat la data de 16.12.2008, de catre SPCLEP M-Ciuc CNP: 1740808190713; 

2. Tamas Sandor in calitate de pre~edinte - in temeiul Hotararii nr. 142/2011 a 
Consiliului Judetean Covasna, cu domiciliul in Mun. Tirgu Secuiesc, judetul Covasna, 
Str. Fortyog6 Nr_ 22, judetul Covasna, identificat cu carte de identitate seria KV nr. 
053615, eliberat la data de 11.01.2002, de catre Mun. Tg. Secuiesc, CNP: 
1660922142057; 

3. Bodo David in calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 53/2011 a 
Consiliului Local al comunei Cozmeni, cu domiciliul in Com. Cozmeni, sat Cozmeni nr. 
59, judetul Harghita, identificat cu carte de identitate seria HR nr. 080443, eliberat la 
data de 17.10.2002, de catre Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1470916191343; 

4. Rafain Endre in calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 31/2011 a 
Consiliului Local al comunei Tu~nad, cu domiciliul in comuna Tu~nad sat Tu§nad nr. 
146, judetul Harghita, identificat cu carte de identitate seria HR 314187, eliberat la data 
de 26.03.2010, de catre SPCLEP Miercurea Ciuc, CNP:-1660328190011 ; 

5. Albert Tibor in calitate de primar - in temeiuf" Hotararii nr. 32/2011 a 
Consiliului Local al ora§ului Baile Tu§nad, cu domiclliul in ora§ul Baile Tur;;nad, str. 
Kovacs Miklos nr. 42, judetul Harghita, identificat cu carte de identitate seria HR nr. 
079226, eliberat la • data de 03.10.2002, de catre Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 
1630507191338, 

6. Dr. Daragus Attila in calitate de primar - rn temeiul Hotararii nr. 59/2011 a 
Consiliului Local al comunei Turia, cu domiciliul in comuna Turia satul Turia nr, 3 judetul 
Covasna, identificat cu carte de identitate seria KV nr. 213379, eliberat la data de 
15.07.2009, de catre SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 1650722142061, 

7. Bacs Marton Csaba in calitate de prirnar - in temeiul Hotararii nr. 36/2011 a 
Consiliului Local al comunei Bixad, cu domiciliul in comuna Bixad sat Bixad nr. 146, 
jude,ul Covasna, identificat cu carte de identitate seria KV nr. 053615, eliberat la data 
de 25.07.2002, de catre Mun. Sfantu Gheorghe, CNP: 1720210141044; 

care dupa citirea actului au consimtit la autentificarea prezentului 1nscris !?i au 
semnat toate exemplarele , 

Jn temeiul art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC 
PREZENTUL iNSCRIS: 

S- a perceput onorariul de 100 lei + 24 lei TV A cu factura nr. 6068/2012. 

NOTAR P 
COM$IAAL RU 

l I 
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lie A ,v 1 ~Q-, 
STATUTUL 

Dezvoltare lntercomunitara turisticii ,,CIOMAD-BALV ANY OS", 
OMAD-BALV ANY OS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" 

CAPITOLlJL I. Mernbrii Asociatiei sunt urmatoarcle unitati administrativ
teritoriale: 

1. Judetul Harghita prin CONSlLIUL JUDETEAN HARGHITA, persoana juridica, 
autoritatea delibcrativa, cu sediul in Miercurea Clue, judetul Harghita, P-ta Libcrtatii, nr. 
5, cod fiscal 4245763, reprezentat prin domnul Borboly Csaba 1n calitate de pre~edinte -
111 temeiul l lotiirarii nr. 239/2011 a Consi liului Judetean Harghita, cu domiciliul in 
Miercurea-Ciuc, Str. Korosi Csoma Sandor Nr.6 ap.3, judetul Harghita C.I.: seria HR nr. 
289391 , eliberat la data de l 6. l 2.2008, de catre SPCLEP M-Ciuc CNP: 1740808190713; 

2. Judetul Covasna prin CONSILIUL JUDETEAN COVASNA, persoana juridica, 
autoritatea deliberativa, cu sediul 'in Slantu Gheorglic,judetul Covasna, P-ta Libertatii, nr. 
4, cod fiscal 420 I 988, reprezentat prin domnul Tamas Sandor in calitate de pre~edinte -
in 1emeiul Hot.ararii nr. 142/20 1 I a Consiliului Judetean Covasna, cu domiciliul 1n Mun. 
Tirgu Sccuiesc, Str. Fortyog6 Nr. 22, , judeful Covasna C.I.: seria KY r:i r. 053615, 
elibcrat la data de 11.01 .2002, de catre Mun. Tg. Secuiesc, CNP: 1660922 I 42057; 

3. Comuna Co:tmeni, prin Consiliul local Cozmeni, pcrsoana juridica, autoritate 
deliberativa, cu sediul 1n Cozmeni nr.200, cod fiscal 14.597953, reprezcntat prin Bodo 
David 111 calitate de primar - 'in temeiul Hotararii nr. 53/2011 a Consiliului Local al 
comunci Cozment, cu do111 iciliul 'in Comuna Cozrneni, sat Cozmeni nr. 59, judetul 
Harghita, C.I.: seria HR nr. 080443, eliberat la data de 17.10.2002, de catre Mun. 
Miercurea Ciuc, CN P: 1470916191343; 

4. Comuna Tu~nad, prin Consiliul local Tu-5nad, persoana juridica, autoritate 
delibcratiya, cu sediul 111 comuna Tu~nad sat Tu$nad Sac nr. 176, cod fiscal 4245941, 
reprezentat prin Ra fain Endre in calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 31 /201 1 a 
Consiliului I ,ocal al comunei Tu~nad, cu dorniciliul in comuna Tu~nad satul Tu$nad nr. 
146, judetul Harghita, C.l. seria HR 314187, eliberat la data de 26.03.2010, de catre 
SPCLFP Miercurea Ciuc, CNP: 16603281900 11 ; 

5. Ora~ul Baile Tu~nad, prin Consiliul local Baile Tu-5nad, persoana juridica, 
autoritate del ibcrativa. cu sediul i'n ora~ul Baile Tu$nad, strada Oltului nr. 63, cod fiscal 
4245348, reprezentat prin Albert Tibor 111 calitate de primar - in tcmeiul Hotararii nr. 
32/201 1 a Consiliului Local al ora~ului Bai le Tu$nad, cu domiciliul in ora$ul Baile 
Tu~nad, str. Kovacs Miklos nr. 42, judetul Harghita, C.I.: seria HR nr. 079226, eliberat la 
data de 03.10.2002, de catre Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1630507 l 91338; 

6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad, persoana juridica, autoritatea 
dcl iberativa, cu sediul tn local itatea Bixad, Str. Ciucului nr. 558, judetul Covasna, cod 
fiscal I 63.55433, reprezental prin Bacs Marton Csaba in calitate de primar - in temeiul 
1-lota rarii nr. 36/201 1 a Consiliului Local al comunei Bixad, cu domiciliul 'in comuna 



.. 

Bixad sat 13ixad, Nr. 146, judetut Covasna C.I.: seria KV nr. 0536 15, elibcrat la data de 
I I.0 1.2002, de ca.tre Mun. Sfantu Ghcorghe, CNP: 1720210141044; 

7. Comuna Turia, pri11 Consiliul local T.uria, persoana juridica, autoritate deliberativa, 
cu sediul 'in cornuna Turia sat Turia Turia nr.835, cod fiscal 4404630, reprezentat prin Dr. 
Daragus Attila in calitate de primar - in temeiul Hotiirarii nr. 59/20 11 a Consiliului Local 
al comunei Turia, cu domici liul comuna Turia sat Turia nr. 3, j udetul Covasna,C.1.: seria 
KV nr. 213379, eliberat la data de 15.07.2009, de carre SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 
!650722 14206 1 

arn hotarat corstitu i rea Asociatiei de Dezvoltarc .Jntercomun itara turistica Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara turistica ,,CIOMAD-BALV ANYOS", ,,CSOMA.D
BALVANYOS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas·" 

CAPITOLUL II. Dispozi(ii Generale 

Art. 1 
(1) Den urn irea Asociatiei este Asociatia de Dezvoltare lntercomuni.tara turistica 
,,CIOMAD.;.BALVANYOS", ,,CSOMAD-BAL V A.NYOS Kozossegek Kozti 
Turi..:musfejlesztesi Tarsulas", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr, 
9342 1 din 17.01.2011 eliberata de Minislerul Justitiei. Asocia\ia va avea ~tampila ~i 
insernne propri i. 
(2) Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara turistica ,,CIOMAD-BAL VANYOS", 
.,CSOMAD-BALV /\NYOS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas"din Romania 
(denumila. in continuare ,,Asociatie") este persoana juridica de drept privat .';ii de utilitate 
publidi, fara scop patrimonial, cu caracter neguvernamental, autonom si apolitic, 
constituita ~i organizata in temeiul Legii nr. 2 15/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulteri9arc, coroborata cu dispozitiile 

~ Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii, cu moditicarile ~i 
A I'\// A/-., completari!e ulterioare, ~i este menita sii realizeze obiectivele mentionate in prezentul : l atut. 
. ~ ., . m rt.2 
. i . sociatia de Dezvoltare lntercomunitara turistica ,,CIOMAD- BALY ANY OS", 

-Jf. I ' SOMAD-B/\LVANYOS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" este 
JQM$\P'-i~ organizata ~i funcfioneaza pe baza Actului Constitutiv ~i a prezentului Statut. 
~ Art.3 

Asociatia se constiluie pe o du rat.a nelimitata, prin I ibera asociere a asociatilor. 

Art. 4 
Sediul Asociafici este 'in judetul Harghita, municipiu·I Miercurea Ciuc, P-ta Libertatii, 
nr.5. 
CAPITOLUL 111. Scopul si obiectivde Asociatiei 

Art. 5 
Asociafia de Dezvoltare lntercomunitara turistidi ;,Cf OMAD- BAL VANYOS", 
,,CSOMAD-BALV .A.NYOS Kozossegek K5zti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" din Romania 
are drcpt scop prornovarea ~i dezvoltarea durabila a turismului din jude[Jele Harghita [I i 
Covasna, 1n zona ,,CIOMAD- BAL VANYOS" prin realizarea urmatoarelor obiective: 



Obiectivul principal: 

Elaborarea unui proiect de finanfare europeana in cadrul POR, Axa Prioritara 5. 
Dezvoltarea durabila $i promovarea turismului, domeniul major de interventie 5.3 
Promovarea potentialuf ui turistic $i crearea lnfrastructurii necesare 'in scopul cre5terii 
atractivitiitii Romfiniei ca destinat ie ruristica, cu t itlul ,,Promovarea destinatiilor cu 
potential turistic 7n masivul Ciom~d-Balvanyos", $i efectuarea tuturor d~mersurilor 
pentru atragerea de fonduri nerambursabile in vederea implementarii proiectului sus 
mention at. 

Alte obiective: 

Conservarea, protejarea, promovarea ~i v_alorificarea patrimoniului natural al 
zonei; 

Crearea unui cadru de promovare §i de exprimare pentru structurile implicate in 
turism prin promovarea unor campanii Tn mass-media, prin organizarea ~i/sau 
participarea la simpozioane, expozitii; 

Sustinerea $i realizarea- de materiale promotionale (publicatH, bro$uri, pagtna 
web) in vederea promovarii potentialului turistic al zonei Ciomad-Balvanyos; 

Realizarea unor proiecte privitoare la protectia mediului din zona respectiva; 
Elaborarea propunerilor privind directfile de dezvoltare ale turismului in judetele 

Harghita $i Covasna; 
ldentificarea $i amenajarea unor zone cu potential turistic pentru a fi incluse in 

circuitul national ~i international al sporturilor de iarna ~i de agrement; 
Desfa~urarea unor activitati de amenajare ~i intretinere a traseelor turistice 

. montane din zona Ciomad-Balvanyos; 
~ - Participarea la tar.guri; saloane ~i expozitii nationale $i internationale pentru 

J
--</ ; omovarea ~i valo.rificarea ofertei turistice a zonei, precum ~i organizarea unor 

<.2 tivit~tl ~e prorriovare a turismului ecologic i'n randul tinerilor; 
id - lntocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de dezvoltare europene $i 
It' tionale si managementul acestora; 

Sustinerea tuturor activitatilor care contribuie la realizarea scopurilor asociatiei 
in colaborarea cu alte organizatii ~i institutii in vederea atingerii obiectivelor 

asociatiei. 

CAPITOLUL IV. Membrii Asociatiei ~ moduri de dob.indire si de pierdere a calitatii de 
membru 

Art. 6 

Membrii fondatori ai asociatiei sunt unitatile administrativ-teritoriale semnatare ale 
actului constitutiv, reprezentate prin autoritatile lor deliberative. 
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Art. 7 

Poate deveni membru al asociatiei, orice unitate administrativ-teritoriala, reprezentata 
prin autoritatea administratiei publice, care este de acord cu scopul §i obiectivele 
propuse, pe care le insu§e§te §i sprijina realizarea lor in orice mod. 

Art. 8 

(1)Calitatea de asociat se dobande§te ca urmare a cererii de aderare adresata Consiliului 
de Administratie, validata de Adunarea Generala. 

(2) Pot adera la Asociatie ulterior unitatile administrativ-teritoriale din judetul Harghita ~i 
Covasna. 

(3) Aderarea la asociatie se face la cererea scrisa a imputernicitului unitatii administrativ
teritoriale, in temeiul hotararii consiliului local prin care se aproba aderarea unitatii 
administrativ-teritoriale respective la Asociatie. Dobandirea calitatii de asociat se face 
dupa aprobarea cererii de aderare la Asociatie de catre Adunarea Generala a Asociatiei 
cu majoritate simpla din totalul membrilor Asociatiei §i dupa plata taxei de inscriere, 
cheltuieli privind elaborarea actului aditional, plata de cota parte patrimoniu initial, 
sta bilita in prezentu I statut. 

Art. 9 

Pierderea calitatii de membru al Asociatiei intervine in urmatoarele situatii: 

a) la cerere, prin retragere, in baza hotararii Adunarii Generale, cu conditia sa comunice 
decizia sa organelor de conducere ale Asociatiei cu eel putin 30 de zile 'i'nainte de 
retragere. Retragerea nu absolva pe membru de 'i'ndeplinirea obligatiilor neexecutate 

. anterior retragerii. 
:~ b) prin excludere, 'i'n urmatoarele situatii: 
1 'j 1. neachitarea cotizatiei anuale de membru in termen de 3 (trei) luni de la 
1.2 )ermenul scadent; 

§ 2. neachitarea contributiei necesare in vederea intocmirii §i promovarii 

$1:proiectelor comune, dupa punerea 1n intarziere a acestuia de catre Adunarea Generala 
~i trecerea unei perioade de 10 zile lucratoare de la punerea in intarziere; 

) 

• 3. neparticiparea la doua adunari generale consecutive ale Asociatiei; 
4. nedepunerea la termenele stabilite a contributiei proprii necesare co-finantarii 

proiectelor, dupa aprobarea acestora, 

5. se dovede§te ca are interese contrare Asociatiei pe care nu le-a declarat. 
Exc/uderea asociatilor se face la propunerea Consiliului de Administratie, prin hotararea 
Adunarii Generale cu votul a 2/3 din membrii acesteia. Excluderea unui asociat duce la 
'i'ncetare obligatiilor asumate in perioada cat acesta a functionat in Asociatie. 

CAPITOLUL V. Drepturi $i indatoriri ale membrilor Asociaiiei 

Art.10 
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Unitatile administrativ-teritoriale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 
turistidi ,,CIOMAD- BALVANYOS", ,,CSOMAD-BALVANYOS Kozossegek Kozti 
Turizmusfejlesztesi Tarsulas" prin reprezentantii desemnati, au dreptul: 

a) sa participe la Adunarile Generale ale Asociatiei, sa puna in discutie ~i sa ia 
parte la dezbaterea problemelor care intereseaza domeniul sau bunul mers al Asociatiei; 

b) sa aleaga si sa fie ale~i in organele executive de conducere ale Asociatieii 
c) sa sesizeze Asociatia despre problemele care privesc scopul si obiectivele 

Asociatiei in vederea promovarii si apararii acestora, sa primeasca explicatii de la 
organele executive de conducere ale Asociatiei asupra problemelor aparute 7n 
activitatea acesteia; 

d) sa consulte bilantul contabil, procesele verbale ale ~edintelor organelor de 
conducere ~i control ale Asociatiei; 

e) sa participe la aqiunile organizate de asociatie ~i sa faca propuneri pentru 
adunarea generala; 

f) sa fie informati despre activitatea asociatiei; 
g) sa se adreseze instantelor judecatore~ti competente 'i'n cazul 'i'n care o decizie a 

Asociatiei este contrara statutului, acordului de asociere, legilor ~i reglementarilor in 
vigoare sau este de natura sa produca daune considerabile utilizatorilor sau unei 
minoritati ~i sa conteste fegalitatea respectivei decizii, in termen de 30 de zile de la 
adoptarea acesteia; 

h) sa puna Tntrebari ~i sa solicite explicatii Consiliului de Administratie, referitoare 
la activitatea Asociatiei, respectiv la modul de 7ndeplinire a scopurilor ~i obiectivelor 
pentru care asociatia a fost mandatata; 

i) sa prezinte propuneri ~i masuri de rezolvare a problemelor specifice aparute in 
activitatea Asociatiei ~i sa participe activ la actiunea de remediere si solutionare a 
acestora. 

Art. 11 
A . itatile administrativ-teritoriale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 

:., rv tt'J tica ,,CIOMAD- BALVANYOS", ,,CSOMAD-BALVANYOS Kozossegek Kozti 

:,·'·,/ . T~rii usfejlesztesi Tarsulas" prin reprezentantii desemnati, au, 'i'n conformitate cu 
• ;:/ agga mentele asumate potrivit actelor constitutive urmatoarele indatoriri: 

, ·' ·· • / sa respecte prevederile prezentului Statut si hotararile organelor de conducere 

;;A4-f""f a~e Asoc!a_tiei si sa dea :ot_sprijinul ~entr~ in~e~l'.n_irea obiecti~el?r_As~ci~tiei; . 
·~ b) sa part1c1pe la const1tuirea patnmon1ulu1 m1t1al al Asoc1at1e1 s1 sa ach1te 
· contravaloarea cotizatiei anuale; 

c) sa participe activ, la lucrarile Adunarii Generale ale Asociatiei, si sa sprijine moral 
si/sau material desfasurarea activitatilor; 

d) sa transfere bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei cotele de contributie ce 
le revin pentru finantarea cheltuielilor curente ~i de capital ale Asociatiei, precum 
~i cele necesare co-finantarii proiectelor de interes comun; 

e) sa semnaleze, in timp util, pre~edintelui Consiliului de Administratie al Asociatiei 
orice problema care apare pe teritoriul unitatilor administrative-teritoriale in 
legatura activitatile desfa~urate de Asociatie potrivit scopului ~i obiectivelor 
acesteia; 
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f) sa comunice Consiliului de Administratie al Asociatiei orice dispozitie sau hotarare 
adoptate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale cu impact asupra 
Asociatiei; 

g) sa respecte angajamentele asumate in relatia cu Asociatia; 
h) sa nu adopte decizii sau hotarari care ar afecta activitatea Asociatiei ~i ar 

impiedica realizarea ~i atingerea scopurilor ~i obiectivelor acesteia; 
i) sa nu intreprinda masuri sau actiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau 

materiale celorlalti membrii ai Asociatiei sau activitatilor desfa~urate de asociatie; 
j) sa raspunda patrimonial fata de asociati ~i finantatori pentru neindeplinirea 

obligatiilor asumate in realizarea proiectelor; 
k) sa dovedeasca deplina loialitate fata de Asociatie, sa apere ~i sa promoveze 

interesele legitime ale acesteia; 
I) sa plateasca in termen cotizatia stabilita; 
m) sa contribuie la cre~terea prestigiului asociatiei; 

CAPITOLUL Vf. Organizare, conducere, control 

Art. 12 
Asociatia are urmatoarele organe: 
a) Adunarea Generala 
b) Consiliul de Administratie 
c) Cenzorul 

Art. 13 
Organele de conducere in intregul lor ~i fiecare din membrii acestora raspund de 
activitatea organului respectiv in fata Adunarii Generale. 

A. Adunarea Generala 

Art. 14 
(1) Asociatia este condusa de Adunarea Generala. Adunarea Generala se compune din 
totalitatea asociatilor Si este organul suprem de dezbatere, decizie si conducere a 

~ Asociatiei. Sunt membri de drept ai Adunarii Generale unitatile administrativ-teritoriale 
{, 

11
, semnatare ale actului constitutiv, prin reprezentantii desemnati. 

· 
11 

iecare unitate administrativ -· teritoriala va avea un reprezentant, cu exceptia 
'~ Jpcalitatilor ale carer numar de locuitori depa~e~te 15.000 locuitori, care vor avea cate 

/ rpn reprezentant dupa fiecare 15.000 locuitori sau fractiune. 
·t ... ~ (2) Dupa prim a intrunire organizatorica, Adunarea Genera la se 7ntruneste in sesiune 
·'":/ ordinara, eel putin o data fn fiecare an calendaristic, precum ~i in sesiune extraordinara, 

ori cate ori trebuie rezolvate probleme importante de competenta Adunarii Generale si 
care nu sufera amanare. 

(3) Tntrunirile Adunarii Generale vor fi notificate in scris tuturor asociatilor, cu eel putin 
10 zile calendaristice inainte de data convocarii. In convocare vor fi precizate ziua, ora ~i 
locul unde se desfii~oara adunarea precum ~i ordinea de zi. Convocarea adunarilor 
extraordinare se face la initiativa Consiliului de Administratie sau la propunerea unei 
treimi din membrii Asociatiei. 

(4) Adunarea generala este statutara daca sunt prezenti peste SO % din numarul 
membrilor asociati. 
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., 
(5) Hotararile Adunarii Generale ale Asociatiei vor fi luate cu majoritate de voturi, eel 
putin jumatate plus unu, din voturile membrilor Asociatiei. 
(6) In cazul in care cvorumul nu este intrunit, Adunarea Genera lava fi convocata la o data 
ulterioara, cand reprezentantii membrilor Asociatiei prezenti pot hotarr, cu majoritate de 
voturi a celor prezenti, asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, indiferent de 
cvorum. 
(7) Hotararile Adunarii Generale privind modificarea statutului sau dizolvarea Asociatiei, 
ori alocarea de la bugetele locale a unor fonduri suplimentare destinate acoperirii 
cheltuielilor neprevazute in bugetul Asociatiei, dar necesare, sau perceperea unei taxe 
speciale, se adopta cu votul a doua treimi din numarul membrilor Asociatiei. 
(8) Daca o decizie a Asociatiei este contrara legii, sau acordului de asociere ori este de 
natura sa produca daune considerabile intereselor unui membru al Asociatiei, orice 
membru poate initia actiune in contencios administrativ impotriva respectivei decizii, in 
termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia, conform legii. 

Art. 15 
(1) Adunarea Generala are urmatoarele atributii: 

a) stabile§te strategia ~i obiectivele genera le ale Asociatiei; 
b) la constituirea Asociatiei, hotara§te numarul membrilor Consiliului de 

Administratie §i durata mandatelor acestora; 
c) aproba raportul anual asupra activitatii Consiliului de Administratie al Asociatiei, 

raportul cenzorului $i raportul exercitiului bugetar, acordand anual descarcare de 
gestiune Consiliului de Administratie $i celui care exercita managementul asociatlei, 'in 
masura in care cei in cauza nu se fac vinovati de lipsuri in gestiune sau de alte fapte care 
implica raspunderi materiale ori penale; 

d) adopta bugetele de venituri §i cheltuieli; 
e) aproba regulamentul de organizare $i functionare propus de Consiliul Director; 
f) aproba primirea de noi membrii $i excluderea din Asociatie; 
g) hotara§te cu majoritate de voturi din numarul membrilor asupra necesitatii 

constituirii unor fonduri speciale, in conditiile legii; 
h) hotara$te cu acordul a eel putin doua treimi din numarul membrilor modificarile 

ulterioare ale statutului Asociatiei, respectiv ale actului constitutiv; 
hotara$te asupra naturii $i volumului mijloacelor materiale §i financiare necesare 
desfa$urarii activitatii Asociatiei, modului de folosire a mijloacelor financiare, 
sumele pana la care Consiliul de Administratie poate angaja cheltuieli in numele 
Asociatiei $i limita maxima sau cuantumul sumelor ce se pot retine in casa 
proprie pentru efectuarea platilor curente (plafonul de casa); hotara$te asupra 
acordarii unor drepturi bane$ti membrilor Consiliului de Administratie al 
Asociatiei; 
alege membrii Consiliului de Administratie al Asociatiei dintre reprezentantii 
desemnati ai unitalilor administrativ-teritoriale asociate; 

k) nume$te cenzorul sau hotara~te delegarea atributiilor acestuia unor persoane 
fizice sau juridice, ori agenli economici specializati, pe baza de contract; 

I) revoca, atunci cand este cazul, oricare dintre membrii Consiliului de Administratie 
sau cenzorul, alegand un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul 
majoritatii simple a celor prezenti; 
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.. m) hotara~te termenul, continutul ~i forma de plata a cotizatiilor anuale ale 
membrilor Asociatiei la bugetul acesteia, conform art. 23, alin. (1), litera ,,a" ~i Tn 
baza datelor furnizate de lnstitutul National de Statistica; 

n) aproba organigrama Asociatiei, propusa de Consiliul de Administratie; 
o) hotara~te numirea unui aparat tehnic pentru realizarea obiectivelor proprii, 

finantat din resursele asociatiei, precum §i cuantumul salariilor, indemnizatiilor ~i 
premiilor pentru personalul aparatului tehnic; 

p) hotara~te, cu votul tuturor membrilor Asociatiei, asupra necesitatii angajarii de 
credite bancare pentru Tndeplinirea scopurilor §i obiectivelor Asociatiei ~i modul 
de garantare a acestora; 

q) aproba dizolvarea §i lichidarea Asociatiei, precum ~i stabilirea destinatiei 
bunurilor ramase dupa lichidare. 

r) hotara~te Tnfiintarea de societati comerciale, in conditiile legii; 
s) aproba infiintarea de filiale; 
t) orice alte atributii prevazute in lege sau statut. 

(2) Hotararile adunarii generale se consemneaza intr-un registru de proceseMverbale, care 
se pastreaza la pre~edintele consiliului de administratie al Asociatiei; procesul-verbal de 
~edinta se va semna de toti membrii participanti. 

B. Consiliul de Administraiie 

Art. 16 

(1) Consiliul de Administratie reprezinta organul executiv al Asociatiei §i este ales de 
Adunarea Generala. 

(2) Consiliul de Administratie actioneaza 7n numele asociatiei, asigura conducerea 
efectiva ~i administrarea patrimoniului aferent acesteia, cu exceptia atributiilor rezervate 
exclusiv Adunarii Generale. 

(3) Consiliul de Administratie este format din pre~edintele Adunarii Generale, §i 4 
membrii desemnati de Adunarea Generala. Membrii Consiliului de Administratie sunt 
numiti pe o perioada de 4 ani, potrivit celor stabilite in sedinta adunarii generale de 
constituire a Asociatiei, in conformitate cu actul constitutiv. 
(4) Consiliul de Administratie este condus de pre~edinte/e Adunarii Genera le a Asociatiei. 

~ Consiliul de Administratie se Tntruneste lunar sau de cate ori este necesar, fa propunerea 
·~ resedintelui acestuia. 

-1 Consiliul de Administratie va alege, dintre membri sai un vicepre~edinte ~i un j 

i¾".~ $€! etar. 
\s~ ~ onsiliul de Administratie exercita conducerea Asociatiei in perioada dintre sesiunile 
/ '-'A narii Generale si hotara~te Tn toate problemele care intra in competenta sa., 
-,~ pectiv hotara~te in toate cazurile care nu intra in competenta exclusiva a Adunarii 

~ Generale. 

(7) Consiliul de Administratie poate infiinta grupuri de realizare de proiecte, care pot 
proceda in numele Asociatiei. 

Art.17 
Atributiile Consiliului de Administratie sunt: 
a) aduce la 7ndeplinire hotararile Adunarii Genera le ale Asociatiei; 
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.. b) executa bugetul de venituri ~i cheltuieli si rntocme~te proiectul bugetului pentru anul 
urmator; 
c) prezinta Adunarii Generale rapoarte asupra activitatii desfa!iurate, precum si 
propuneri de masuri pentru rmbunatatirea acesteia; 
d) convoaca Adunarea Generala a Asociatiei in sedinte extraordinare ori de cate ori este 
nevoie; 
e) raspunde de integritatea patrimoniului Asociatiei; 
f) raspunde de relatiile cu autoritatile administratiei publice locate ale unitatilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei si monitorizeaza alocarea la bugetul 
asociatiei a cotelor de contributie ce revin acestora, potrivit actului constitutiv; 
g) urmareste, in conditiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociatiei de catre 
propriul personal sau de catre terti; in cazul personalului propriu angajat cu contract 
individual de munca, sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile Codului muncii; in 
cazul neidentificarii persoanelor vinovate, da dispozitii de reparare din contul Asociatiei, 
in conditiile legii; 
h) monitorizeaza constituirea si utilizarea in conformitate cu prevederile legale a 
fandurilor speciale; 
i) monitorizeaza managementul financiar al Asociatiei !ii propune masuri pentru 
imbunatatirea acestuia; 
j) intocme$te organigrama Asociatlei, pe care o supune aprobarii Adunarii Generale; 
k) elaboreaza politica de personal a Asociatiei; 
I) decide asupra problemelor curente legate de infaptuirea obiectivelor Asociatiei; 
m) decide asupra primirii $i fofosirii donatiilor, legatelor si altor venituri $i urmareste 
efectuarea cheltuielilor conform bilantului contabil $i cu respectarea dispozitiilor legale; 
n) monitorizeaza asigurarea conditiilor tehnico-materiale necesare desfasurarii activitatii 
Asociatiei in conformitate cu obiectivele acesteia, a securitatii si igienei in procesul 
muncii, precum si masurile de prevenire ~i stingere a incendiilor, conform prevederilor 
legale; 

~ o) decide infiintarea unui aparat propriu pentru realizarea obiectivelor asociatiei, 
4: -1 inantate din resursele acesteia; 

~..., _ stabile$te societatea bancara la care Asociatia isi va deschide unul sau mai multe 
_) :i: turi; 

r aproba actele juridice ce vor fi intocmite de Asociatie in nume propriu, cu exceptia 
ntractelor a caror valoare in lei depaseste echivalentul in lei a sumei de 

___ _ euro. 

S} indepline$te orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala. 

Art. 18 Pre~edintele Consiliului de Administratie 
(1) Conducatorul executiv al Asociatiei este presedintele Consiliului de Administratie. 
Presedintele este ajutat de un vicepresedinte, care preia $i indeplineste atributiile 
presedintelui in cazul absentei sau imposibilitatii acestuia de a-~i indeplini atributiile. 
(2) Pre~edintele Consiliului de Administratie 
Presedintele Consiliului de Administratie este pre~edintele Adunarii Generale, ales din 
membrii Adunarii Generale, desemnati de unitatile administrativ-teritoriale membre ale 
Asociatiei, de preferinta care au cuno~tinte profesionale ori cu experienta necesara in 
domeniu. 
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(3) Pre.sedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii principale: 
A. asigura managementul financiar al Asociatiei prin: 
a) organizarea gestiunii mijloacelor materiale §i financiare ale asociatiei; 
b) actualizarea, daca este cazul, a fondurilor speciale; 
c) 7ntocmirea Si pastrarea evidentelor contabile ~i a registrelor Asociatiei, specifice 
managementului financiar; 
d) prezentarea, la solicitarea Consiliului de Administratie sau a cenzorului, a rapoartelor 
ori a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile ale Asociatiei; 
B. asigura managementul de proprietate al Asociatiei, ~i anume: 
a) monitorizeaza functionalitatea, integritatea ~i conditiile de utilizare a bunurilor 
detinute de Asociatie in administrare ~i exploatare, respectiv a bunurilor proprietate a 
Asociatiei; 
b) supravegheaza executia lucrarilor de intretinere §i de reparatii curente .si participa la 
receptia lor, consemnand finalizarea acestora ,Si verifica efectuarea platilor 
corespunzatoare stadiului lucrarilor contracte; 
c) controlul, angajarea, retribuirea, promovarea ~i sanctionarea personalului angajat in 
structura organizationala a Asociatiei pentru derularea activitatilor proprii ~i indeplinirea 
obligatiilor contractuale; 
C. asigura managementul activitatii Asociatiei: 
a) conduce lucrarile Adunarii Generale a Asociatiei, verifica respectarea si indeplinirea 
hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatiei ~i deciziile Consiliului de 
Administratei; 
b) organizeaza, conduce ~i controleaza activitatea serviciilor interne si a aparatului 
propriu al Asociatiei si adopta masuri corespunzatoare pentru indeplinirea sarcinilor 
acestora; 
c) angajeaza personalul necesar functionarii aparatului si serviciilor proprii ale asociatiei, 
prin contract individual de munca, cu respectarea legislatiei in vigoare; 

~~d) reprezinta Asociatia in incheierea si derularea contractelor ~i isi asuma drepturi .si 

,

-1 ~ obligatii in numele Asociatiei; 
~..... e) reprezinta Asociatia 1n relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice, din tara si 
~ trainatate, cu autoritatile, inclusiv in actiunile judecatore~ti initiate de Asociatie 
~ J.impotriva unui tert ori a membrilor asociatiei care nu ~i-au indeplinit obligatiile statutare 
~ jltata de Asociatie, sau in procesele initiate de unul dintre membrii, care contesta o decizie 

'!f~ A '/ a Asociatiei; 
~ g) autorizeaza efectuarea cheltuielilor ~i platilor Asociatiei; 

h) convoaca Consiliul de Administratie lunar sau ori de cate ori este nevoie; 
i} intocme~te ordinea de zi a ~edintei Consiliului de Administratie ~i conduce lucrarile 
acestuia; 
j) semneaza contractele individuale de munca ale personalul angajat, precum Si orice alte 
contracte incheiate de Asociatie cu persoane fizice sau juridice; 
kl pastreaza si foloseste stampila Asociatiei. 

Art. 19 
Fiecare membru al Consiliului de Administratle este individual raspunzator pentru actele 
si faptele sale in cazul incalcarii legislatiei sau dispozitiilor primite. 



. ' 
C. Cenzorul 

Art. 20 
(1) Adunarea Generala a Asociatiei nume~te un cenzor, care are sarcina de a verifica 
rapoartele de activitate, situatiile financiar-contabile anuale ~i de a consilia asociatia in 
problemele financiare §i statutare. 
(2) Durata mandatului cenzorului este de 1 an, 7n conformitate cu actul constitutiv. 
(3) Cenzorul nu poate face parte din Consiliul de Administratie ~i trebuie sa fie specialist 
in domeniile financiar-contabil, economic ~i/sau juridic. 
(4} Mandatul cenzorului inceteaza la expirarea duratel sale, prin demisie, prin revocare 
sau in cazul imposibilitatii acestuia de a-~i exercita atributiile. 
Cenzorul are urmatoarele atributii: 
a) verifica indeplinirea condiWlor statutare privind prezenta ~i votul in adunarile generale 
ale Asociatiei; 
b) verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri ~i 
cheltuieli pentru anul urmator ~i propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in 
curs; 
d) daca managementul financiar este asigurat de o persoana fizica, verifica, eel putin o 
data pe semestru, gestiunea Asociatiei, stabilirea ~i 'fncasarea cotelor de contributie la 
cheltuielile asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese-verbale, care 
se pastreaza de pre~edintele comisiei de cenzori sau de un alt membru .stabilit de 
aceasta; 
e) verifica daca registrele Asociatiei indeplinesc conditiile legale necesare desfa~urarii 
corespunzatoare a managernentului financiar; 
f) intocme$te, pe baza verificarilor efectuate, ~i prezinta adunarii generale a Asociatiei 
rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii Asociatiei, propunand anual 
descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie ~i a celui care asigura 
managementul asociatiei; 
g) propune spre aprobare adunarii generale a Asociatiei sau, dupa caz, Consiliului de 
Administratie programe, proiecte de programe cu masuri necesare desfa$urarii 
managementului financiar; propune recuperarea, 'in conditiile legii, a pagubelor produse 
de personalul ce deserveste Asociatia sau de membri ai acesteia. Recomanda Consiliului 
de Administratie sesizarea instantelor de urmarire penala, cand constata savarsirea unor 
infractiuni prevazute de legislatia financiar-contabila; 
h) Tn cazul in care Adunarea Generala hotara~te ca managementul financiar al asociatiei 
sa fie asigurat de persoane juridice, cenzorul part/cipa la negocierea contractelor 
respective, stabilind ~i modalitatile de exercitare a atributiilor de control ale acesteia; 
i) poate participa la sedintele Consiliului de Administratie fara drept de vat; 
k) indeplineste orice alte atributii 1n conditiile legii; 
(5) Adunarea generala a Asociatiei poate hotarT transferarea atributiilor cenzorului unor 
persoane fizice sau juridice, asociaW sau agenti economici specializati, pe baza de 
contract. 

Art. 21 
Tn condit,iile legii si in limita posibilitatilor Asociatiei, cenzorul are dreptul sa fie platit 
pentru activltatea depusa in cadrul Asociatiei. 



CAPITOLUL VII: Patrimoniul Asociatiei 

Art. 22 
Patrimoniul initial al Asociatiei este format din: 50.000 lei, din care contributia 

Consiliului Judetean Harghita este de 25 000 lei, iar contributia Consiliului Judetean 
Covasna este tot de 25.000 lei. 

Unitatile administrativ - teritoriale care prin hotarare de consiliu local i~i exprima 
intentia de a adera la Asociatie, se obliga sa plateasca contributia preconizata a acestora 
la constituirea patrimoniului initial, care este o suma echivalenta de 0,5 lei/ 
locuitor/asociat, consemnate la banca ca patrimoniu distinct de eel al asociatilor, 
urmand ca acest patrimoniu sa se largeasca ulterior prin liberalitatile primite, atat de 
catre asociati, cat ~i de catre terte persoane fizice sau juridice, din tara sau din 
strainatate, precum Si prin realizarea de venituri obtinute din desfa~urarea de catre 
Asociatie a activitatilor cuprinse in statutul acesteia, toate acestea, urmand a fi folosite 
exclusiv in vederea realizarii scopului Asociatiei, patrimoniul prezent ~i viitor urmand a fi 
subscris in contul ~i in numele Asociatiei. 

Asociatii se obliga sa depuna contributia la constituirea patrimoniului initial al 
Asociatiei eel mai tarziu in 15 zile de la data dobandirii personalitatii juridice. 

Art. 23 Veniturile Asocialiei 
(1) Anul bugetar al Asociatiei este anul calendaristic. 
(2) 1nainte de inceputul urmatorului an bugetar ~i pentru fiecare an bugetar ce urmeaza, 
Consiliul de Administratie avizeaza Si prezinta membrilor Asociatiei spre aprobare, in 
sedinta adunarii generale a Asociatiei, un proiect de buget de venituri si cheltuieli anual, 
dimensionat pentru a permite functionarea in conditii de echilibru bugetar a acesteia, 
corespunzator scopului si obiectivelor incredintate. 
(3) Odata cu proiectul anual de buget se elaboreaza $i se aproba o prognoza a acestuia 
pe urmatorii 3 ani. 
(4) Bugetul anual de venituri ~i cheltuieli se adopta prin votul majoritatii membrilor 

~ Adunarii Generale a Asociatiei, in termen de 15 zile de la adoptarea bugetelor asociatilor; 

'

M-i ,~ (5) Veniturile Asociatiei se asigura prin contributiile de la bugetele locale ale unitatilor 
· '::.. dministrativ-teritoriale membre sub forma cotizatiilor sau din alte surse atrase pe baza 

► e proiecte, imprumuturi sau parteneriate public-private, in conditiile legii. 
~ 1 . / Resursele necesare functionarii asociatiei provin de asemenea ~i din: 

-~- / a) cotizatia anuala a membrilor va fi stabilita de Adunarea generala al Asociatiei pentru 
~, fiecare asociat in parte; 
~ b) sponsorizari ~i donatii de bunuri rnateriale primite de la persoane juridice romane 

sau straine; 
c) resurse obtinute de la bugetul de stat side la bugetele locale; 
d) dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale; 
e) venituri realizate din activitati economice directe; 
g) alte venituri admise de lege. 
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CAPITOLUL VIII: Dizolvarea si lichidarea Asociatiei 

Art. 24 
(1) Asociatia se dizolva: 
a) de drept; 
b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz; 
c) prin hotararea adunarii genera le. 
(2) Asociatia se dizolva de drept prin: 
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost 
constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 
schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a Consiliului de Administratie 'i'n 
conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de 
la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, Consiliul de 
Administratie al asociatiei trebuia sa se constituie; 
c) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost 
complinit timp de 3 luni. 

(3) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei 
circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate. 
(4) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane 
interesate: 

a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara sigurantei nationale 
§i ordinii publice; 
b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare sigurantei 
nationale ~i ordinii publice; 
c) cand asociatia urmare§te un alt scop decat eel pentru cares-a constituit; 
d) cand asociatia a devenit insolvabila; 
(5) lnstanta competenta este judecatoria in circumscriptia careia asociatia ~i are sediul. 
Asociatia se poate dizolva ~i prin hotararea adunarii generale. 

~. (6) Dizolvarea Asociatiei va fi notificata la judecatoria sau administratia financiara unde 
\\ aceasta a fost inregistrata . 
.. ".:.~ 7) in situatia dizolvarii Asociatiei, patrimoniul acesteia, respectiv veniturile provenite din 

> preluarea sau din lichidarea bunurilor Asociatiei, vor fi distribuite fo§tilor membri ai 
Asociatiei proportional cu cotele-parti din proprietatea comuna sau, daca este cazul, . J' .. dupa cota de participare a asociatilor la constituirea patrimoniului / bunurilor asociatiei. 

~ / _, (8) Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale. Tn aceasta situatie, in 
~ termen de 15 zile de la data §edintei de dizolvare, procesul verbal, in forma autentica, se 

depune la judecatorie, pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor ~i Fundatiilor. 

Art. 25 
Dizolvarea Asociatiei are ca efect lichidarea acesteia in conditiile legii. 

Art. 26 
Asociatia are dreptul la sigiliu ~i insemne proprii. 

Art. 27 Solutionarea litigiilor 
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... 

J Solutionarea litigiilor dintre Asociatie Si unitatile administrativ-teritoriale membre, 
precum Si dintre Asociatie si terte persoane fizice sau juridice romane sau straine, este 
de competenta instantelor judecatoresti romane. 

CAPITOL UL IX: Dispozitii comune si finale 

Art. 28 

Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei, modificarea sau 
completarea acestuia urmand a se face numai in forma scrisa ~i cu respectarea 
reglementarilor legale. 

Art. 29 
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare. 

Art. 30 

{1} Prezentul statut al Asociatiei a fost adoptat in unanimitate de voturi in Adunarea 
Constitutiva, ce a avut loc in data de ......................... 2012, la sediul Asociatiei din 
localitatea Miercurea-Ciuc, Judetul Harghita. 
{2) Prezentul statut a fost redactat de ________ si autentificat la Biroul 
Notarului Public ....................................................... , cu sediul in Miercure - · 

.....-,:::=.::::~ 
Str. _____ nr. l, intr-un numar de .......... exemplare. 
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J ROMANIA 
r BIROUL NOTARULUI PUBLIC 

COM$IA ALEXA.NDRU 
SEDIUL MIERCUREACIUC 
str.-Korosi Csoma Sandor nr. 3 scara D ap. 1, 
Nr. 49~4,. Tn registrul de evidenpa a 
operatorilor de date personale. 

TNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 117 
Anul 2012 luna februarie ziua 24 

In fata mea COM$1A ALEXANDRU, notar public, fiind deplasat in ora~ul Baile 
Tu§nad, s-au prezentat : 

1. Borboly Csaba 1n calitate de pre~edinte, in temeiul Hotararii nr. 239/2011 a 
Consiliului Jude1ean Harghita, cu domiciliul in Miercurea-Ciuc, Str. K6rosi Csoma 
Sandor Nr.6 ap.3, judetul Harghita identificat cu carte de identitate seria HR nr. 289391, 
eliberat la data de 16.12.2008, de catre SPCLEP M-Ciuc CNP: 1740808190713; 

2. Tamas Sandor in calitate de pre~edinte - Tn temeiul Hotararii nr. 142/2011 a 
Consiliului Judetean Covasna, cu domiciliul 1n Mun. Tirgu Secuiesc, judetul Covasna, 
Str. Fortyog6 Nr. 22 , judetul Covasna, identificat cu ca'rte de identltate seria KV nr. 
053615, eliberat la data de 11 .01.2002, de catre Mun. Tg. Secuiesc. CNP: 
1660922142057; .. 

3. Bodo David i'n calitate de primar - ,n temeiul Hotararii nr. 53/2011 a 
Consiliului Local al comunei Cozmeni, cu domiciliul in Com. Cozmeni, sat Cozmeni nr. 
59, judetul Harghita, identificat cu carte de identitate seria HR nr. 080443. eliberat la 
data de 17.10.2002, de catre Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1470916191343; 

4. Rafain Endre rn calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 31/2011 a 
Consiliului Local al comunei Tu~nad, cu domiciliul in comuna Tur;,nad sat Tu~nad nr. 
146, jude\ul Harghita, identificat cu carte de identitate seria HR 314187, eliberat la data 
de 26.03.2010, de catre SPCLEP Miercurea Ciuc, CNP: 1660328190011 : 

5. Albert Tibor Tn calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 32/2011 a 
Consiliului Local al ora~ului Baile Tu~nad, cu domiciliul in ora~ul Baile Tu~nad, str. 

~ Kovacs Miklos nr. 42, judetul Harghita. identificat cu carte de identitate seria HR nr. 
:) M .,</~079226, eliberat la· . data de 03.10.2002, de catre Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 

' ,1630507191338, 
6. Dr. Daragus Attila in calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 59/2011 a 

Consiliului Local al comunei Turia, cu domiciliul 1n comuna Turia satul Turia nr, 3 judetul 
5Covasna, identiflcat cu carte de identitate seria KV nr. 213379, eliberat la data de 
~ 15.07.2009, de catre SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 1650722142061 . 

~~ 7. Bacs Marton Csaba in calitate de primar - in temeiul Hotararii nr. 36/2011 a 
~ Consiliului Local al comunei Bixad, cu domiciliul in comuna Bixad sat Bixad nr. 146, 

judetul Covasna, identificat cu carte de identitate seria KV nr. 053615, eliberat la data 
de 25.07.2002, de catre Mun. Sfantu Gheorghe, CNP: 1720210141044; 

care dupa citirea actului au consim\it la autentificarea prez.entului 1nscris ~i au 
semnat toate exemplarele, 

in temeiul art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC 
PREZENTUL INSCRIS. . 

S- a perceput onorariul de 100 I i + 24 lei TVA cu factura nr. 6068/2012. 

NOTAR P B fC RO~ 
COM~IA AL , ND (J~ '-1,~ 
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ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV ~I STATUTUL 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara turistica ,,CIOMAD-BALV ANYOS", 
,,CSOMAD-BAL V ANY OS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" 

Conform Hotararilor cu numerele 1- 4 $i al procesului verbal al $edintei ordinare din data 
de 18.12.2012 ale Adunarii Generate a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara turistica 
,,CIOMAD-BAL V ANYOS", ,,CSOMAfJ-BALV ANY OS Kozossegek Kozti Turizmusfojlesztesi 
Tarsulas", cu sediul in judepil Harghita, mun. Miercurea Ciuc, Pta Libertatii nr. 5, cod fiscal 
30253706, 

Actul constitutiv ~i Statutul se modifica, operandu-se urmatoarele modificari: 
1. Se ia act de dernisia pre$edintelui asociatiei dl.Birtalan Jozsef, inregistrata cu numarul 5 

din data de 03.07.2012 
2. Sc ia act de desemnarea ca reprezentant al Judepilui Harghita, pentru a face parte din 

Adunarea Generala a asociatiei a doamnei Szekely Kinga, cu domiciliul in Miercurea-Ciuc 
str. Pta.Libertatii nr.13,et.5, ap.13, jud.Harghita, identificat prin CI seria HR numfuul 
157794 CNP 2801206191271, in locul domnului Birtalan J6zsef. 

3. Se ia act de desernnarea ca reprezentant al Judetului Covasna, pentru a face parte din 
Adunarea Generala a asociatiei a donmului Nagy J6zsef, cu domiciliul in Baraolt str. Apei 
nr.105A, jud.Covasna, CI seria KV nr. 134578, CNP 1610927140013, vicepre~edintele 
Consiliului Judetului Covasna, in locul <lomnului Demeter Janos, conform Hotararii nr. 
3 6/2 0 13 Consiliuului J udetean Covasna. 

4. Se ia act de demisia domnului Ba.cs Marton Csaba din calitatea de membru in Consiliul 
de Administratie al Asociatiei 

5. Se dcscmneaza domnul Toth Birt.an Csaba, cu dorniciliul Sfantu Gheorghe, str. Petofi 
Sandor nr.IOA, et.2, ap.6, CI seria KV nr.245355, CNP 1640110141059 in functia de 
membru 'in Consiliul de Administratie al asociaµei. 

6. Se nume~te in functia de pre~edinte a asociatiei dna SZEKELY KIN GA, cu domiciliul in 
cu domiciliul in Miercurea-Ciuc str. Pta.Libertatii nr.13,et.5, ap.13, jud.Harghita, 
identificat prin CI seria HR numarul 157794 CNP 2801206191271. 

7. Mandatul noului pre~edinte este valabil 2 ani, sau pana la data revocarii ~i numirii unei 
alte persoane 1n aceasta functie. 

8. Se modifica articolul 5 al Statutului, care va avea urmatorul confinut: 

,,Art. 5 Asociafia de Dezvoltare Tntercomunitara Turistica ,,CIOMAD- BAL V ANYOS", 
,,CSOMAD-BAL V ANYOS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" din Romania are 
drept scop promovarea ~i dezvoltarea durabila a turismului din judetele Harghita $i Covasna, 'in 
zona ,,CIOMAD- BAL V ANYOS" prin realizarea urmatoarelor obiective: 
Obiectivul principal: 
Pregatirea ~i implementarea proiectelor pentru dezvoltarea ~i promovarea turismului In zona 
Ciomad-Balvanyos, efectuarea tuturor demersurilor In vederea intocmiri de proiecte pentru 
accesarea fondurilor de promovare ~i de dezvoltare europene ;;i nationale ~i managementul 
acestora, elaborarea planului de amenajare teritoritoriala a zonei Ciomad - Balvanyos $i 
atragerea de surse de finantare nerambursabile, pentru managementul ~i implementarea 
proiectelor de promovare ~i de dezvoltare infrastructurala a zonei, promovarea destinafiilor cu 
potential turistic in masivul Ciomad-Balvanyos, proteqia ~i valorificarea ariilor naturale 
prot~jate precum ~i elaborarea unor proiecte de finantare europeana in cadrul POR, Axa 
Prioritara 5. Dezvoltarca durabila ~i promovarea turismului. 



Alte obiective: 
- Conservarea, protejarea, promovarea $i valorificarea patrimoniului natural al zonei; 
- Crearca unui cadru de promovare $i de exprimare pentru structurile implicate 1n turism 

prin promovarea unor campanii in mass-media, prin organizarea ~i/sau pat1iciparea la 
simpozioane, expozipi; 
Sustinerea ~i realizarea de materiale promotionale (publicatii, bro$uri, pagina web) in 
vederea promovarii potentialului turistic al zonei Ciomad-Balvanyos; 

- Realizarea unor proiecte privitoare la protectia mediului din zona respectiva; 
Elaborarea propunerilor privind directiile de dezvoltare ale turismului in judefele 
Harghita ~i Covasna; 

- Identificarea ~i amenajarea unor zone cu potential turistic pentru a fi incluse in circuitul 
national ~i international al sporturilor de iarna $i de agrement; 

- Desra~urarea unor activitati de amenajare ~i intretinere a traseelor turistice montane din 
zona Ciomad-Balvanyos; 

- Participarea la targuri, saloane $i expozitii nationale .;;i internationale pentru promovarea 
~i valorificarea ofertei turistice a zonei, precum ~i organizarea unor activitati de 
promovare a turismului ecologic in randul tinerilor; 

- Susfinerea tuturor activitatilor care contribuie la realizarea scopurilor asociatiei prin 
colaborarea cu alte organizafii ~i institutii in vederea atingerii obicctivelor asociatiei. 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activitatile turistice sustenabile in ariile naturale 
protejate, Natura 2000 

- Lansarea unor parteneriate cu loca1itati din tara ~i strainatate in scopul dezvoltarii ~i 
promovarii turismului din zona Ciomad- Balvanyos 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activitatile turistice sustenabile in ariile naturale 
protejate Tinovul Mohos ~i Lacul Stanta Ana 
Promovarea potentialului turistic ~i crearea infrastructurii necesare in scopul cre~terii 
atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica 

9. Se modifica articolul 14 alin 1, al Statutului, care va avea urmatorul continut: 

,,Art. 14 (1) Asociatia este condusa de Adunarea Generala. Adunarea Generala se 
compune din totalitatea asociafilor ~i este organul suprem de dezbatere, decizie ~i conducere a 
Asociatiei. Sunt membri de drept ai Adunarii Generale unitatile administrativ-teritoriale 
semnatare ale actului constitutiv, prin reprezentanti desemnati. Fiecare unitate administrativ -
teritoriala va avea un reprezentant, cu exceptia consiliilor judetene, care vor avea cate doi 
reprezentanti in Adunarea Generala, ~i a localitatilor ale caror numar de locuitori depa~e~te 
15.000 locuitori, care vor avea cate un reprezentant dupa fiecare 15.000 locuitori sau fractiune." 

10. Se modifica articolul 16 alin 3, al Statutului, care va avea urmatorul confinut: 

,,Art. 16 (3) Consiliul de Administratie cste format din pre~edintele Adunarii Generate, 
ales pentru 2 ani prin rotatie din reprezentantii din judetul Harghita, respectiv din jude!Ul 
Covasna, ~i 4 membrii desemnati de Adunarea Generala. pe o perioada de 4 ani." 

11. Se modifica articolul 4 al Actului Constitutiv, care va avea urmatorul continut: 
' 

,,Art. 4.- Scopul Asociatiei 
Asocia!ia de Dezvoltare Intercomunitara turistica ,,CIOMAD- BAL V ANYOS", ,,CSOMAD
BALVANYOS Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" din Romania are scopul de a 
pregati ~i promova la toate nivelurilc proiecte pentru dezvoltarea regionala de interes comun in 
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domeniile enumerate mm JOS ~i de a obfine finantari inteme ~i externe necesare derularii 
acestora: 
Obiectivul principal: 
Pregatirea ~i implementarea proiectelor pentru dezvoltarea ~i promovarea turismului in zona 
Ciomad-Balvanyos, efectuarea tuturor dcmcrsurilor in vederea intocmiri de proiecte pentru 
accesarea fondurilor de promovare ~i de dezvoltare europene ~i nationale ~i managcmcntul 
acestora, elaborarea planului de amenajare teritoritoriala a zonei Ciomad - Balvanyos ~i 
atragerea de surse de finantare nerambursabile, pentru managementul ~i implementarea 
proiectelor de promovare ~i de dezvoltare infrastructurala a zonei, promovarea destinatiilor cu 
potential turistic in masivul Ciomad-Balvanyos, protecfia ~i valorificarea ariilor naturale 
protejate precum ~i elaborarea unor proiecte de finantare europcana in cadrul POR, Axa 
Prioritara 5. Dezvoltarea durabila ,;;i promovarea turismului. 
Alte obiective: 

Conservarea, protejarea, promovarea ~i valorificarea patrimoniului natural al zonei; 
Crearea unui cadru de promovare ~i de exprimare pentru structurile implicate in turism 
prin promovarea unor campanii in mass-media, prin organizarea ~i/sau participarea la 
simpozioane, expozitii; 
Sustinerea ~i realizarea de materiale promotionale (publicatii, bro~uri, pagina web) in 
vederea promovarii potentialului turistic al zonei Ciomad-Balvanyos; 

- Realizarea unor proiecte privitoare la protectia rnediului din zona respectiva; 
Elaborarea propunerilor privind directiile de dezvoltare ale turismului in judetele 
Harghita ~i Covasna; 

- Identificarea ~i amenajarea unor zone cu potential turistic pentru a fi incluse in circuitul 
national ~i international al sporturilor de iarna ~i de agrement; 

- Desfa~urarea unor activitati de amenajarc ~i intretinere a traseelor turistice montane din 
zona Ciomad-Balvanyos; 

- Participarea la targuri, saloane ~i expozitii nationale ~i intemationale pentru promovarea 
~i valorificarea ofertei turistice a zonei, precum ~i organizarea unor activitati de 
promovare a turismului ecologic in randul tinerilor; 
Sustinerea tuturor activitatilor care contribuie la realizarea scopurilor asociatiei prin 
colaborarea cu alte organizatii ~i institutii in vederea atingerii obiectivelor asociatiei. 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activitatile turistice sustenabile in ariile naturale 
protejate, Natura 2000 

- Lansarea unor parteneriate cu localitati din tara !?i strainatate in scopul dezvoltarii ~i 
promovarii turismului din zona Ciomad- Balvanyos 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activitatile turistice sustenabile in ariile naturale 
protejate Tinovul Mohos ~i Lacul Sfanta Ana 

- Promovarea potentialului turistic ~i crearea infrastructurii necesare in scopul cre~terii 
atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica '' 

12. Se rnodifica articolul 7 alineatul 2 al Actului Constitutiv, care va avea unnatorul 
continut: 

,,Art. 7. (2) Sunt numiti in calitate de membru al Adunarii Generate: 
- dn-a Szekely Kinga, desemnat de Consiliul Judetean Harghita; 
- di consilier judefean Rafain Zoltan, desemnat de Consiliul Judefean Harghita; 
- dl vicepre~edinte Nagy J6zsef, desemnat de Consiliul Judetean Covasna; 
- dl consilier judefean Toth Birtan Csaba, desemnat de Consiliul Judetean Covasna; 
- dl primar Bod6 David, desemnat de Consiliul Local Cozmeni; 
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- dl primar Rafain Endre, desemnat de Consiliul Local Tu~nad; 
- dl primar Albert Tibor, desemnat de Consiliul Local Baile Tu~nad; 
- dl primar Bacs Marton Csaba, desemnat de Consiliul Local Bixad; 
- dl primar Dr. Daragus Attila, desemnat de Consiliul Local Turia." 

13. Se modifica articolul 8 alineatul 1 §i a1ineatul 2 al Actului Constitutiv, care va avea 
urmatorul continut: 

,,Art. 8. Consiliul de Administrafie: 
( l) Consiliul de Administratie este format din: 
Pre~edinte: Szekely Kinga 
Membrii: 
I. Vicepre~edinte: Tabara Ulman Adrian, 
2. Secretar: Bodo David, 
3. Membru: Nagy J6zsef, 
4. Membru:T6th Birtan Csaba 

(2) Consiliul de Administratie este organul executiv de conducere al Asociatiei, este format din 
pre~edintele Adunarii Generale, ales pentru 2 ani prin rotatie din reprezentantii din judetul 
Harghita, respectiv din judetul Covasna, ~i 4 membrii desemnati de Adunarea Generala pe o 
perioada de 4 ani." 

Se imputernice~te vicepre~edintele asociatiei Tabara Ulman Adrian, sa semneze Actul 
aditional, in numele asociatiei. 

Se imputernice~te dna avocat Benedek Erika, cu redactarea ~i depunerea actului adifional 
la Judecatoria Miercurea Ciuc. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
turistica ,,CIOMAD-BAL V ANYOS", 
,,CSOMAfJ-BAL V ANYOS Kozossegek 
Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas" 

Vicepre~edinte ~ 
Tabara Ulman Adrian ~ 
Miercurea Ciuc, 10 aprilie 20 3 · 

Baroul Harghita 
Cabinet avocat Benedek Erika 
Miercurea Ciuc,Str. T. Vladimirescu 72, 

Avocat Benedek Erika, 
in conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr.51/1995 atest 
data, identitatea parfilor ~i confinutul prezentului act. 
Data_ll aprilie 2013 
Nr. ~ 10 aprilie 2013 '.1-~ ~A·R~ ~ _ 

~~~;·\ 
ahinet de avocat '). \ Semnatura: 
-nedck EnJ.::aH 
Ugy;-&li irou:, ... l/1 4 

~J1/,I 
----...;:__--------.::::;;;,, 
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Anexa nr.4 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 2 la STATUTUL Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

 

Având în vedere hotărârile adoptate de autoritățile administrației publice locale 

membre ale asociației precum și de cele care aderă la prezenta asociație, precum și de 

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, respectiv prevederile: OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - O.U.G. nr. 

60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 

infrastructură fazate  din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile 

Uniunii Europene  aferente perioadei de programare 2014-2020, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 176/2020; Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  de comun acord s-a convenit modificarea și completarea Statutului Asociației 

conform celor de mai jos: 

 

Articolul I: STATUTUL Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică 

„CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Titlul Statutului se modifică și va avea următorul cuprins: ”Statutul Asociației de 

Dezvoltare  Intercomunitară Csomád – Bálványos”. 

 

2. CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

”Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  CSOMÁD – BÁLVÁNYOS se constituie din 

unitățile administrativ-teritoriale enumerate mai jos: 

1. Judeţul Harghita prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, persoană juridică, 

autoritatea deliberativă, cu sediul în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, P-ţa Libertăţii, 

nr. 5, cod fiscal 4245763, reprezentat prin  președintele/vicepreședintele aflat în 

funcție; 

2. Judeţul Covasna prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, persoană juridică, 

autoritatea deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, P-ța 

Libertăţii, nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin  președintele/vicepreședintele 

aflat în funcție; 

3. Comuna Cozmeni, prin Consiliul local Cozmeni, persoană juridică, autoritate 

deliberativă, cu sediul în Cozmeni nr.200, cod fiscal 14597953, reprezentată prin 

primarul aflat în funcție; 
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4. Comuna Tuşnad, prin Consiliul local Tuşnad, persoană juridică, autoritate 

deliberativă, cu sediul în Tuşnad Sat nr. 176, cod fiscal 4245941, reprezentată prin 

primarul aflat în funcție; 

5. Oraşul Băile Tuşnad, prin Consiliul local Băile Tuşnad, persoană juridică, autoritate 

deliberativă, cu sediul în oraşul Băile Tuşnad, strada Oltului nr. 63, cod fiscal 4245348, 

reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad, persoană juridică, autoritatea deliberativă, 

cu sediul în localitatea Bixad, Str. Ciucului nr. 558, judeţul Covasna, cod fiscal 

16355433, reprezentată prin primarul aflat în funcție; 

7. Comuna Turia, prin Consiliul local Turia, persoană juridică, autoritate deliberativă, 

cu sediul în Turia, nr.835, cod fiscal 4404630, reprezentată prin prin primarul aflat în 

funcție; 

8. Comuna Plăieșii de Jos, prin Consiliul Local Plăieșii de Jos, persoană juridică, 

autoritate deliberativă cu sediul în Plăieșii De Jos, Strada principală nr. 235, cod fiscal 

4368090, reprezentată de primarul aflat în funcție. 

9. ……………………………., prin …………………… 

10. …………………………….., prin………………………… 

11. ......” 

 

3. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art. 1. (1) Denumirea Asociaţiei este  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

CSOMÁD – BÁLVÁNYOS, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii 

nr________ din ____________eliberată de Ministerul Justiţiei.  

(2) Asociaţia va avea ştampila şi însemnele proprii. 

(3) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  CSOMÁD – BÁLVÁNYOS (denumită în 

continuare „Asociaţie”) este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, 

fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental, autonom si apolitic, constituită 

şi organizată în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, coroborată cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi este 

menită să realizeze obiectivele menţionate în prezentul Statut.” 

 

4. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 2. Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza prezentului Statut.” 

 

5. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Denumirea sau/și sediul asociației vor putea fi schimbate pe baza hotărârii Adunării 

Generale a Asociației, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului statut.„ 

 

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 5. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară CSOMÁD–BÁLVÁNYOS are drept 

scop administrarea și managementul Investițiilor Teritoriale Integrate Harghita-
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Covasna, în continuare ITI Harghita – Covasna, prin realizarea următoarelor 

obiective: 

Obiectivele principale:  

Pregătirea, implementarea, managementul și promovarea la toate nivelurile a proiectelor 

pentru dezvoltarea regională de interes comun în județele Covasna și Harghita, și 

accesarea fondurilor naționale și europene, respectiv a altor surse de finanțări 

nerambursabile, necesare derulării proiectelor. 

Alte obiective: 

a. Efectuarea tuturor demersurilor legate de managementul ITI Harghita-Covasna; 

b. Dezvoltarea durabilă a județelor Harghita și Covasna, respectiv a tuturor unităților 

administrativ-teritoriale care compun Asociația; 

c. Inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a 

zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități; 

d. Asigurarea dezvoltării economice și sociale a zonei; 

e. Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de 

sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu; 

f. Dezvoltarea turismului și ecoturismului; 

g. Avizarea propunerilor de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul 

Investițiilor Teritoriale Integrate, prin intermediul diferitelor programe operaționale; 

h. Conservarea, protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului natural și 

cultural din județele Harghita și Covasna; 

i. Elaborarea și actualizarea periodică a strategiei de dezvoltarea a zone unităților 

administrative – teritoriale a membrilor Asociației ; 

j. Colaborare cu alte organizații și instituții în vederea atingerii scopului principal și a 

obiectivelor Asociației. 

(2) Asociația, în vederea pregătirii proiectelor va realiza în principal următoarele 

activități:  

a. sprijină beneficiarii locali (autorități locale, instituții publice și private, membri și 

non-membri) în vederea elaborării propunerilor de proiecte, conform Planului din 

Strategie; 

b. organizează reuniuni coordonate de personalul Ascoiației pentru a prezenta și 

explica aplicantilor conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele 

Investițiilor Teritoriale Integrate, conform Ghidurilor solicitantului pentru fiecare 

Program Operațional; 

c. Susține dezvoltarea si consolidarea capacităților pentru implementarea 

mecanismului Investițiilor Teritoriale Integrate prin îndrumarea personalului 

implicat din cadrul administrației publice locale ale membrilor Asociației prin 

organizarea de grupuri de lucru; 

d. Acordă sprijin în funcție de necesitățile  fiecărui beneficiar în timpul formulării 

proiectului/perioadei de depunere a cererii de finanțare 

e. Oferă servicii de asistență beneficiarilor (informații privind documentele necesare, 

procedurile pentru achizițiile publice, bune practici etc.) 
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f. Cererile de finanțare ale proiectelor propuse a se implementa în teritoriul ITI 

Harghita - Covasna, ale beneficiarilor publici sau privaţi după caz, însoțite sau nu de 

Avizul de conformitate, în funcție de cerințele fiecărui Program Operațional, se 

depun la autoritățile de management/organisme de implementare pentru evaluare, 

conform regulilor fiecarui program. 

g. organizează reuniuni în etapa de formulare a proiectului pentru a asigura 

vizibilitatea activităților sale, menținând deschise toate canalele de comunicare 

aferente subiectului Investițiilor Teritoriale Integrate. 

h. alte activități necesare realizării scopului. 

(3) Asociația în implementarea proiectelor va realiza în principal următoarele activități: 

a. Asociația sprijină solicitanți prin servicii de consultanţă specializate  în domeniul 

achizițiilor publice; 

b. Asociația monitorizează implementarea proiectului; 

c. Procedura de monitorizare se bazează pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, 

inclusiv reperele pentru începerea, implementarea și finalizarea lucrărilor, conform 

contractelor financiare dintre beneficiari și autoritățile de management; 

d. Asociația face demersuri faţă de responsabilii cu elaborarea legislației în domeniul, 

turism, transport, urbanism, agricultură în sensul punerii de acord a prevederilor 

legale în domeniile menționate cu particularitățile specifice teritoriului județelor 

Harghita și Covasna  şi este vectorul de comunicare şi promovare a necesităţilor 

populației din teritoriul acestor județe; 

e. Asociația sprijină beneficiarii în corelarea proiectelor integrate derulate în 

parteneriate, a beneficiarilor care derulează mai multe proiecte finanțate prin 

programe diferite în sensul evitării suprapunerilor, a corelării derulării activității 

acestora cât mai eficient 

f. Asociața sprijină beneficiarii în dezvoltarea capacitații administrative pentru 

implementarea proiectelor prin sesiuni de pregătire dedicate 

g. Asociația asigură vizibilitatea proiectelor prin informări publice permanente pe 

durata fazei de implementare 

h. asigură evaluarea proiectelor din perspectiva relevanţei față de strategia Investițiilor 

Teritoriale Integrate în perioada de implementare şi post implementare, prin acțiuni 

de monitorizare 

i. urmărește măsura în care proiectele implementate contribuie la realizarea 

indicatorilor din strategia de dezvoltare. 

j. Alte activități necesare 

(4) Asociația are în principal următoarele priorități strategice:  

a. Tranziție verde, ecologică, diversitate bioculturală 

b. Digitalizare, cercetare și inovare 

c. Turism sustenabil 

d. Regiune conectată 

e. Eficiență energetică 

f. Susținerea mediului întreprinzător către o economie circulară 
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g. Viziune pentru tineri 

h. Incluziune și servicii sociale, de sănătate și servicii pentru vârsta a III-a 

i. Sustenabilitate 

(5) Măsurile strategice ale asociației sunt următoarele: 

a. Investiții teritoriale integrate în tranziția verde și dezvoltarea ecologică bioculturală 

b. Investiții teritoriale integrate pentru digitalizare (învățământ, cercetare, intreprinderi 

mici și mijlocii, servicii de transport),  

c. Investiții teritoriale în turism (verde, patrimoniu construit, rural, cultural, religios, 

balnear, activ, ski, gastro, family,  silver, digital nomad),  

d. Investiții integrate în infrastructură (rutieră, edilitară, gări, autogări),  

e. Gestionarea deșeurilor comerciale și industriale,  

f. Colectarea și tratarea apelor uzate 

g. Alte măsuri strategice necesare realizării obiectivului asociației.” 

 

7. Alineatul (3) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Aderarea la Asociaţie se face la cererea scrisă a împuternicitului unităţii 

administrativ-teritoriale, în temeiul hotărârii consiliului local prin care se aprobă  

aderarea unităţii administrativ-teritoriale respective la Asociaţie. „ 

 

8. La articolul 8, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4 care va avea 

următorul cuprins: 

”(4) Dobândirea calităţii de asociat se face  după aprobarea cererii de aderare la Asociaţie 

de către Adunarea Generală a Asociaţiei (AGA) cu votul a 2/3 din membrii acesteia  

şi după plata taxei de aderare, cheltuieli privind elaborarea actului adițional, plata de 

cotizație anuală în cotă parte, stabilită în prezentul statut.” 

  

9. Articolul 9 se modifică după cum urmează: 

”Art. 9 (1) Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei intervine în următoarele situaţii: 

a. la cerere, prin retragere, în baza hotărârii Adunării Generale, cu condiţia să comunice 

decizia sa organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de 

retragere. Retragerea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligaţiilor neexecutate 

anterior retragerii.  

b. prin excludere, în următoarele situaţii: 

c. neachitarea cotizaţiei anuale de membru în termen de 3 (trei) luni de la termenul 

scadent; 

d. neachitarea contribuţiei necesare în vederea întocmirii şi promovării proiectelor 

comune, după punerea în întârziere a acestuia de către Adunarea Generală şi trecerea 

unei perioade de 10 zile lucrătoare de la punerea în întârziere; 

e. neparticiparea la două adunări generale consecutive ale Asociaţiei; 

f. nedepunerea la termenele stabilite a contribuţiei proprii necesare co-finanţării 

proiectelor, după aprobarea acestora, 

g. se dovedeşte că are interese contrare Asociaţiei pe care nu le-a declarat. 
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(2) Excluderea asociaţilor se face la propunerea Consiliului Director, prin hotărârea 

Adunării Generale cu votul a 2/3 din membrii acesteia. Excluderea unui asociat duce 

la încetarea  obligaţiilor asumate în perioada cât acesta a funcţionat în Asociaţie.” 

 

10. Articolul 10 se modifică după cum urmează: 

”Art. 10. Unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei prin reprezentanţii 

desemnaţi, au dreptul: 

a. să participe la ședințele Adunării Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia 

parte la dezbaterea problemelor privitoare la activitatea Asociaţiei; 

b. să aleagă și să fie aleşi în organele executive de conducere ale Asociaţiei; 

c. să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul si obiectivele Asociaţiei 

în vederea promovării si apărării acestora, să primească explicaţii de la organele 

executive de conducere ale Asociaţiei asupra problemelor apărute în activitatea 

acesteia; 

d. să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere 

şi control ale Asociaţiei; 

e. să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să facă propuneri pentru Adunarea 

Generală; 

f. să fie informaţi despre activitatea asociaţiei;  

g. să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente în cazul în care o decizie a 

Asociaţiei este contrară statutului, acordului de asociere, legilor şi reglementărilor în 

vigoare sau este de natură să producă daune considerabile utilizatorilor sau unei 

minorităţi şi să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la 

adoptarea acesteia;  

h. să pună întrebări şi să solicite explicaţii Consiliului Director, referitoare la activitatea 

Asociaţiei, respectiv la modul de îndeplinire a scopurilor şi obiectivelor pentru care 

asociaţia a fost mandatată;  

i. să prezinte propuneri şi măsuri de rezolvare a problemelor specifice apărute în 

activitatea Asociaţiei şi să participe activ la acţiunea de remediere şi soluţionare a 

acestora; 

j. să exercite dreptul de veto asupra luării deciziilor care se referă la teritoriul unității 

administrative proprii. 

 

11. Articolul 11 se modifică după cum urmează: 

”Art. 11. Unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei prin reprezentanţii 

desemnaţi, au, în conformitate cu angajamentele asumate potrivit prezentului statut 

următoarele îndatoriri: 

a. să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale 

Asociaţiei si să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei; 

b. să achite contravaloarea cotizaţiei anuale;  

c. să participe activ la lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei, şi să sprijine moral 

şi/sau material desfăşurarea activităţilor; 
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d. să transfere bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei cotele de contribuţie ce le 

revin pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Asociaţiei, precum şi cele 

necesare co-finanţării proiectelor de interes comun; 

e. să semnaleze, în timp util, preşedintelui și vicepreședintelui Consiliului Director al 

Asociaţiei orice problemă care apare pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale 

în legătură cu activităţile desfăşurate de Asociaţie potrivit scopului şi obiectivelor 

acesteia; 

f. să comunice Consiliului Director al Asociaţiei orice dispoziţie sau hotărâre adoptate 

la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu impact asupra Asociaţiei;  

g. să respecte angajamentele asumate în relaţia cu Asociaţia;  

h. să nu adopte decizii sau hotărâri care ar afecta activitatea Asociaţiei şi ar împiedica 

realizarea şi atingerea scopurilor şi obiectivelor acesteia;  

i. să nu întreprindă măsuri sau acţiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau 

materiale celorlalţi membri ai Asociaţiei sau activităţilor desfăşurate de Asociaţie;  

j. să răspundă patrimonial faţă de asociaţi şi finanţatori pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate în realizarea proiectelor; 

k. să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie, să apere şi să promoveze interesele 

legitime ale acesteia; 

l. să plătească în termen cotizaţia stabilită; 

m. să contribuie la creşterea prestigiului asociaţiei;” 

 

12. Articolul 12 se modifică după cum urmează: 

”Art. 12 Asociaţia are următoarele organe de conducere: 

a. Adunarea Generală 

b. Consiliul Director 

c. Comisia de cenzori” 

 

13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 14. (1) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară, format din reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale 

asociate. 

(2) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile 

adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa 

prevederilor legii contenciosului administrativ. 

(3) Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele și vicepreședintele asociaţiei 

de dezvoltare intercomunitară. 

(4) Fiecare unitate administrativ-teritorială va avea un reprezentant, cu excepţia 

consiliilor județene care vor avea câte doi reprezentanți desemnați în Adunarea 

Generală, și a localităţilor ale căror număr de locuitori depăşeşte 15.000 locuitori, care 

vor avea câte un reprezentant după fiecare 15.000 locuitori sau fracţiune. Fiecare 

unitate administrativ-teritorială va avea un singur vot, indiferent de numărul 

reprezentanților săi. 
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(5) Județele Covasna și Harghita sunt reprezentate de drept în Adunările Generale de 

către președinții consiliilor județene respective. Președinții consiliilor județene pot 

delega calitatea lor de reprezentanți de drept în Adunările Generale vicepreședinților 

consiliilor județene, secretarilor generali ai județelor, administratorilor publici 

precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatelor de specialitate proprii sau din 

cadrul unor instituții publice de interes județean. 

(6)  Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în Adunările Generale 

de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților 

administrativ-teritoriale în Adunările Generale viceprimarilor, administratorilor 

publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului 

sau din cadrul unei instituții publice de interes local. 

(7) Adunarea Generală se întruneşte în ședință ordinară, cel puţin o dată în fiecare an 

calendaristic, precum şi în ședință extraordinară, ori câte ori trebuie rezolvate 

probleme importante de competenţa Adunării Generale și care nu suferă amânare. 

(8) Întrunirile Adunării Generale vor fi notificate în scris tuturor asociaţilor, cu cel puţin 

10 zile calendaristice înainte de data întrunirii. În convocare vor fi precizate ziua, ora 

şi locul unde se desfăşoară adunarea precum şi ordinea de zi. Convocarea adunărilor 

extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi 

din membrii Asociaţiei, cu cel puțin 3 zile calendaristice înaintea ședinței 

extraordinare. 

(9) Adunarea Generală este statutară dacă sunt prezenţi peste 50% din numărul 

membrilor asociaţi. 

(10) Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă 

la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu 

semnătură electronică extinsă. 

(11) Hotărârile Adunării Generale ale Asociaţiei vor fi luate cu votul a 2/3 din membrii 

Asociaţiei prezenţi la întrunire. 

(12) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Adunarea Generală va fi convocată la o 

dată ulterioară, în termen de max. 30 de zile, când reprezentanţii membrilor 

Asociaţiei prezenţi pot hotărî, cu majoritatea de voturi a celor prezenţi, asupra 

problemelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent de cvorum. 

(13) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală 

sau au votat împotrivă. 

(14) Hotărârile Adunării Generale privind modificarea statutului sau 

dizolvarea/lichidarea Asociaţiei, ori alocarea de la bugetele locale a unor fonduri 

suplimentare destinate acoperirii cheltuielilor neprevăzute în bugetul Asociaţiei, dar 

necesare, sau perceperea unei taxe speciale, se adoptă cu votul a două treimi din 

numărul membrilor Asociaţiei.  

(15) Hotărârile care vizează modificarea statutului (referitoare la membri, denumire, 

obiective, organizare etc.), dizolvarea/lichidarea Asociației se adoptă doar în baza 

unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităților 

deliberative a asociaților. 

(16) Hotărârile adunării generale, contrare legii, sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot 

fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la 

adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în 
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procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă 

despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.” 

 

14. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 16. (1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

b. hotărăște numărul membrilor Consiliului Director și durata mandatelor acestora, 

inclusiv al Președintelui și Vicepreședintelui Asociației, care sunt Președintele și 

Vicepreședintele Consiliului Director – Președintele și Vicepreședintele vor fi aleși 

dintre reprezentanții consiliilor județene, iar Președintele și Vicepreședintele nu pot 

fi aleși de la același consiliu județean; 

c. aprobă raportul anual asupra activităţii Consiliului Director al Asociaţiei, raportul 

comisiei de cenzori şi raportul exerciţiului bugetar, acordând anual descărcare de 

gestiune Consiliului Director și celui care exercită managementul Asociației, în 

măsura în care cei în cauză nu se fac vinovaţi de lipsuri în gestiune sau de alte fapte 

care implică răspunderi materiale ori penale; 

d. adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli; 

e. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propus de Consiliul Director; 

f. aprobă primirea de noi membri şi excluderea din Asociaţie; 

g. hotărăște cu două treimi de voturi din numărul membrilor asupra necesității 

constituirii unor fonduri speciale, în condițiile legii; 

h. hotărăşte cu acordul a cel puţin două treimi din numărul membrilor 

modificările ulterioare ale statutului Asociaţiei; 

i. hotărăşte asupra naturii şi volumului mijloacelor materiale şi financiare necesare 

desfăşurării activităţii Asociaţiei, modului de folosire a mijloacelor financiare, sumele 

până la care Consiliul Director poate angaja cheltuieli în numele Asociaţiei şi limita 

maximă sau cuantumul sumelor ce se pot reţine în casa proprie pentru efectuarea 

plăţilor curente (plafonul de casă); 

j. alege Președintele și Vicepreședintele Asociației și membrii Consiliului Director al 

Asociaţiei din rândul membrii Adunării Generale;  

k. numeşte comisia de cenzori sau hotărăşte delegarea atribuţiilor acestuia unor 

persoane fizice sau juridice, ori agenţi economici specializaţi, pe bază de contract; 

l. revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului Director sau 

comisiei de cenzori, alegând un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul 

majorităţii simple a celor prezenţi; 

m. hotărăşte termenul, conţinutul şi forma de plată a cotizaţiilor anuale ale membrilor 

Asociaţiei la bugetul acesteia, conform art. 23, alin. (3) – (6) şi în baza datelor furnizate 

de Institutul Naţional de Statistică; 

n. aprobă organigrama Asociaţiei, propusă de Consiliul Director; 

o. hotărăşte numirea unui aparat tehnic, care va fi condus de către un director executiv 

pentru realizarea obiectivelor proprii, finanţat din resursele Asociaţiei, precum şi 

cuantumul salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor pentru personalul aparatului 

tehnic;  
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p. decide despre modificarea sediului și denumirii Asociației; 

q. hotărăşte, cu votul tuturor membrilor Asociaţiei, asupra necesităţii angajării de 

credite bancare pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei şi modul de 

garantare a acestora;  

r. aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare.  

s. hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, în condiţiile legii; 

t. aprobă înfiinţarea de filiale; 

u. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. 

(2)  Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, 

care se păstrează la preşedintele Asociaţiei; procesul-verbal de ședință se va semna 

de toți membrii participanți.” 

 

15. La Capitolul VI. Organizare, conducere, control, punctul B. Consiliul de 

Administrație, se modifică și va avea următorul cuprins: ”B. Consiliul Director”. 

 

16. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 16. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este ales de 

Adunarea Generală. 

(2) Consiliul Director acţionează în numele Asociaţiei, asigură conducerea efectivă şi 

administrarea patrimoniului aferent acesteia, cu excepţia atribuţiilor rezervate 

exclusiv Adunării Generale.  

(3) Consiliul Director este format din preşedintele și vicepreședintele Adunării Generale 

și 7 membri desemnați de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. 

(4) Consiliul Director este condus de preşedintele Asociaţiei. Consiliul Director se 

întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui sau a 

vicepreședintelui acestuia.  

(5) Şedinţele Consiliului Director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare 

directă la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv 

cu semnătură electronică extinsă. 

(6)  Consiliul Director va alege, dintre membri săi un secretar. 

(7) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre ședințele 

Adunării Generale si hotărăşte în toate problemele care intră în competenţa sa, 

respectiv hotărăşte în toate cazurile  care nu intră în competenţa  exclusivă a Adunării 

Generale. 

(8) Consiliul Director poate înfiinţa grupuri de lucru pe diferite proiecte derulate de 

Asociație, care pot proceda în numele Asociaţiei. 

(9) Fiecare membru al Consiliului Director este individual răspunzător pentru actele şi 

faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.” 

 

16.  Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 17. Atribuţiile Consiliului Director sunt:  

a. aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Asociaţiei; 

b. execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul 

următor;  
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c. prezintă Adunării Generale rapoarte asupra activităţile desfăşurate, precum şi 

propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

d. convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei în şedinţe extraordinare ori de câte ori este 

nevoie; 

e. răspunde de integritatea patrimoniului Asociaţiei;  

f. răspunde de relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei şi monitorizează alocarea la bugetul 

asociaţiei a cotelor de contribuţie ce revin acestora;  

g. urmăreşte, în condiţiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociaţiei de către 

propriul personal sau de către terţi; în cazul personalului propriu angajat cu contract 

individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Codului 

muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate, dă dispoziţii de reparare din 

contul Asociaţiei, în condiţiile legii;  

h. monitorizează constituirea şi utilizarea în conformitate cu prevederile legale a 

fondurilor speciale;  

i. monitorizează managementul financiar al Asociaţiei şi propune măsuri pentru 

îmbunătăţirea acestuia;  

j. întocmeşte organigrama Asociaţiei, pe care o supune aprobării Adunării Generale; 

k. elaborează politica de personal a Asociaţiei; 

l. decide asupra problemelor curente legate de înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei; 

m. decide asupra primirii şi folosirii donaţiilor, legatelor şi altor venituri, şi urmăreşte 

efectuarea cheltuielilor conform bilanţului contabil şi cu respectarea dispoziţiilor 

legale; 

n. monitorizează asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării 

activităţii Asociaţiei în conformitate cu obiectivele acesteia, a securităţii şi igienei în 

procesul muncii, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform 

prevederilor legale;  

o. decide înfiinţarea unui aparat propriu pentru realizarea obiectivelor asociaţiei, 

finanţate din resursele acesteia; 

p. stabileşte societatea bancară la care Asociaţia îşi va deschide unul sau mai multe 

conturi;  

q. aprobă actele juridice ce vor fi întocmite de Asociaţie în nume propriu 

r. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.” 

 

17. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 18. (1) Preşedintele Consiliului Director este conducătorul executiv al Asociației și 

este ajutat de Vicepreşedintele, care preia şi îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în 

cazul absenţei sau imposibilităţii acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile.  

(2) Preşedintele și vicepreședintele Consiliului Director sunt preşedintele și 

vicepreședintele Asociației, aleși dintre reprezentanții consiliilor județene, desemnaţi 

de unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, de preferinţă care au 

cunoştinţe profesionale ori cu experienţă necesară în domeniu. Președintele și 

Vicepreședintele nu pot fi aleși de la același consiliu județean. 
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(3) Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii principale: 

a. asigură managementul financiar al Asociaţiei prin: 

1. organizarea gestiunii mijloacelor materiale şi financiare ale 

Asociaţiei; 

2. actualizarea, dacă este cazul, a fondurilor speciale; 

3. întocmirea şi păstrarea evidențelor contabile şi a registrelor 

Asociaţiei, specifice managementului financiar; 

4. prezentarea, la solicitarea Adunării Generale sau a comisiei de 

cenzori, a rapoartelor ori a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile 

ale Asociaţiei; 

b. asigură managementul bunurilor Asociaţiei, şi anume: 

1. monitorizează funcţionalitatea, integritatea şi condiţiile de utilizare 

a bunurilor deţinute de Asociaţie în administrare şi exploatare, respectiv a bunurilor 

din proprietatea Asociaţiei; 

2. supraveghează execuţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii 

curente şi participă la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora şi verifică 

efectuarea plăţilor corespunzătoare stadiului lucrărilor contractate; 

3. controlul, angajarea, retribuirea, promovarea şi sancţionarea 

personalului angajat în structura organizaţională a Asociaţiei pentru derularea 

activităţilor proprii şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 

c. asigură managementul activităţii Asociaţiei, și anume: 

1. conduce lucrările Adunării Generale a Asociaţiei, verifică 

respectarea şi îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociației și 

deciziile Consiliului Director; 

2. organizează, conduce şi controlează activitatea aparatului tehnic al 

Asociaţiei şi adoptă măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora; 

3. angajează personalul necesar funcţionării aparatului tehnic al 

Asociaţiei, prin contract individual de muncă, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

4. reprezintă Asociaţia în încheierea şi derularea contractelor, şi îşi 

asumă drepturi şi obligaţii în numele Asociaţiei, în condiţiile prezentului statut; 

5. reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice, 

din ţară şi străinătate, cu autorităţile, inclusiv în acţiunile judecătoreşti iniţiate de 

Asociaţie împotriva unui terţ ori a membrilor Asociaţiei care nu şi-au îndeplinit 

obligaţiile statutare faţă de Asociaţie, sau în procesele iniţiate de unul dintre membri, 

care contestă o decizie a Asociaţiei;  

6. autorizează efectuarea cheltuielilor și plăţilor Asociaţiei; 

7. convoacă Consiliul Director lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

8. întocmeşte ordinea de zi a şedinţei Consiliului Director şi conduce 

lucrările acestuia; 

9. semnează contractele individuale de muncă ale personalului 

angajat, precum şi orice alte contracte încheiate de Asociaţie cu persoane fizice sau 

juridice; 

10. păstrează şi foloseşte ştampila Asociaţiei. 
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(4) Președintele Consiliului Director poate delega atribuțiile sale, stipulate la art. 18, alin. 

(3), lit. c punctele 2, 3, 4, 6 și 9, 10 directorului executiv.” 

 

18. După art. 18 se introduc trei noi articole articolele 181, 182, și 183, după cum urmează: 

”Art. 181. Activitatea Asociației se va desfășura prin aparatul tehnic, înființat de Consiliul 

Director, condus de un director executiv.” 

”Art. 182 (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului 

executiv, în domenii conforme cu scopul și obiectivele Asociației. 

(2) Atribuțiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare și 

funcționare, care va fi aprobat de Consiliul Director. 

(3) Consiliul Director numește un Director executiv al aparatului tehnic. Acesta va 

îndeplini orice atribuție din Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și 

Fincționare sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Director, sau prin fișa postului. 

Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcții executive al aparatului 

tehnic al Asociației. 

(4) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcției, din componența 

organelor de conducere și administrare ale Asociației, dar participă în mod 

obligatoriu la ședințele Adunării Generale a Asociației și cele ale Consiliului 

Director.” 

”Art. 183. Directorul executiv este numit de Consiliul Director și are următoarele atribuții: 

a) angajează Asociația în raporturile cu terțe persoane prin încheierea de acte juridice în 

numele și pe seama Asociației, în limitele aprobate de Consiliul Director; 

b) rezolvă actele curente ale Asociației, inclusiv cele financiar-contabile; 

c) răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de Consiliul Director, prezentând 

periodic rapoarte.” 

 

19. Articolul 19 se abrogă. 

 

20. La Capitolul VI. Organizare, conducere, control, punctul C. Cenzorul, se modifică 

și va avea următorul cuprins: ”C. Comisia de cenzori.” 

 

21. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 20 (1) Adunarea Generală a Asociaţiei numeşte o comisie de cenzori alcătuită de 3 

membri, care are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situaţiile financiar-

contabile anuale şi de a consilia Asociaţia în problemele financiare şi statutare. 

(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii 

Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie 

contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.  

(3) Durata mandatului comisiei de cenzori este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

(4) Mandatul comisiei de cenzori încetează la expirarea duratei sale, prin demisie, prin 

revocare sau în cazul imposibilităţii acesteia de a-şi exercita atribuţiile.” 

 

22. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 21. (1) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: 
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a. verifică execuţia bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul următor şi propunerile pentru rectificarea bugetului pentru 

anul în curs; 

b. dacă managementul financiar este asigurat de o persoana fizică, verifică, cel puţin o 

dată pe semestru, gestiunea Asociaţiei, stabilirea şi încasarea cotelor de contribuţie la 

cheltuielile Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale 

care se păstrează de către președintele comisiei de cenzori sau de un alt membru 

stabilit de acesta; 

c. verifică dacă registrele Asociaţiei îndeplinesc condiţiile legale necesare desfăşurării 

corespunzătoare a managementului financiar; 

d. întocmeşte, pe baza verificărilor efectuate, şi prezintă Adunării Generale a Asociaţiei, 

rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei, propunând anual 

descărcarea de gestiune a Consiliului Director și a celui care asigură managementul 

Asociației; 

e. propune spre aprobare Adunării Generale sau, după caz, Consiliului Director 

programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfăşurării managementului 

financiar;  

f. propune recuperarea, în condiţiile legii, a pagubelor produse de personalul ce 

deserveşte Asociaţia sau membrii ai acesteia; 

g. recomandă Consiliului Director sesizarea instanţelor de urmărire penală, când 

constată săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar- contabilă; 

h. în cazul în care Adunarea Generală hotărăşte ca managementul financiar al Asociaţiei 

să fie asigurat de persoane juridice, membrii comisiei de cenzori participă la 

negocierea contractelor respective, stabilind şi modalităţile de exercitare a atribuţiilor 

de control ale acesteia; 

i. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 

j. îndeplineşte orice alte atribuţii în condiţiile legii. 

(2) Adunarea Generală a Asociaţiei poate hotărî transferarea atribuţiilor comisiei de 

cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociaţii sau agenţi economici specializaţi, 

pe bază de contract. 

(3) În condiţiile legii și în limita posibilităţilor Asociaţiei, comisia de cenzori are dreptul 

să fie plătită pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei. 

 

23. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 22 (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, la data constituirii Asociației, a fost format 

din: 50.000 lei, din care contribuţia  Consiliului Judeţean Harghita a fost de 25.000 lei, 

iar contribuţia Consiliului Judeţean Covasna a fost tot de 25.000  lei.  

(2) Patrimoniul Asociaţiei este format din: 

a. patrimoniul iniţial; 

b. taxele de aderare 

c. cotizaţiile membrilor; 

d. fonduri speciale; 

e. alte venituri obţinute de asociaţie în condiţiile legii. 
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(3) Cotizația membrilor și taxa de aderare, precum și modalitatea de formare a acestora 

se stabilesc anual la propunerea Consiliului Director, prin hotărârea Adunării 

Generale, fiind urmărite pentru executare de către Preşedintele Consiliului Director. 

(4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în 

considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a 

aparatului tehnic al Asociației. 

(5) La data prezentei, taxa de aderare este de 1000 lei. 

(6) La data prezentei, cotizația membrilor se compune din două părți:  

- cotizația anuală de bază, care se determină în raport de numărul locuitorilor al unităților 

administrativ-teritoriale asociate: în cazul consiliilor județene această valoare rezultă 

într-o sumă echivalentă de 0,5 lei/locuitor din județul Harghita respectiv Covasna, iar 

în cazul orașelor și al comunelor această valoare este o sumă echivalentă de 0,5 

lei/locuitor; 

- cotizația suplimentară pe bază de proiecte – valoarea acestei părți se determină în 

funcție de necesarul fundamentat al cheltuielilor pentru proiectele proprii, la care se 

adaugă contribuția pentru realizarea obiectivelor finanțate din diferite fonduri 

externe. În cazul contribuției pentru obiective finanțate din fonduri externe, se iau în 

considerare condițiile din contractele de finanțare. 

(7) Cotizațiile anuale sau suplimentare pot fi plătite de către membri numai după 

aprobarea acestora de către consiliile locale/județene după caz; 

(8)  Cotizațiile se pot plăti și în rate; termenul de scadență al cotizațiilor membrilor fiind 

trimestrial. 

(9) În cazul cotizației membrilor asociați Consiliul Județean Harghita și Consiliul 

Județean Covasna, Asociația poate solicita, trimestrial, până la aprobarea Bugetului 

de venituri și cheltuieli 1/4 parte din cotizația acestora, în proporție de bugetul de 

venituri și cheltuieli realizat în anul anterior. 

(10) Asociații care nu își îndeplinesc obligația de a achita cotizațiile anuale, pierd dreptul 

de vot, iar după 3 luni de la termenul scadent pierd calitatea de membru al Asociației, 

conform Art. 9. alin. (1) punctul b). 

(11) Asociaţii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra avutului 

Asociaţiei. Ei rămân obligaţi a achita cotizaţiile pe tot timpul cât au fost asociaţi.” 

 

23. După articolul 22 se introduce un nou capitol, CAPITOLUL VII1 care va avea 

următorul titlu: ”CAPITOLUL VII1: Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociaţiei.” 

 

24. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 24 (1) Anul bugetar al Asociaţiei este anul calendaristic.  

(2) Înainte de începutul următorului an bugetar şi pentru fiecare an bugetar ce urmează, 

Consiliul Director avizează şi prezintă membrilor Asociaţiei spre aprobare, în şedinţa 

Adunării Generale a Asociaţiei, un proiect de buget de venituri şi cheltuieli anual, 

dimensionat pentru a permite funcţionarea în condiţii de echilibru bugetar a acesteia, 

corespunzător scopului si obiectivelor încredinţate.  

(3) Odată cu proiectul anual de buget se elaborează şi se aprobă o prognoză a acestuia pe 

următorii 3 ani. 
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(4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se adoptă prin votul a două treimi din membrii 

Adunării Generale a Asociaţiei, în termen de 15 zile de la adoptarea bugetelor 

asociaţilor;  

(5) Veniturile Asociaţiei se asigură prin contribuţiile de la bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale membre sub forma cotizaţiilor sau din alte surse atrase pe 

bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii.  

(6) Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin de asemenea şi din: 

a. cotizaţia anuală a membrilor, care va fi stabilită anual de către Adunarea Generală;  

b. sponsorizări şi donaţii de bunuri materiale primite de la persoane juridice române 

sau străine; 

c. resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; 

d. dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 

e. venituri realizate din activităţi economice directe; 

f. alte venituri admise de lege.” 

 

25. La articolul 25, alineatul (2), litera ”b)„ se modifică și va avea următorul cuprins: 

”b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în 

conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an 

de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul 

Director al Asociației trebuia să se întrunească;” 

 

26. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, care va avea următorul 

cuprins: 

”Art. 271. Datele de identificare ale reprezentanților persoanelor juridice, asociați, precum 

și cele ale Președintelui Asociației, Consiliului Director și comisiei de cenzori nu se 

cuprind în conținutul Statutului Asociației, ci se stabilesc doar în cuprinsul 

hotărârilor Adunării Generale, care urmează a fi depuse la instanța judecătorească, 

împreună cu o adresă de înaintare, copii după acte de identitate și caziere fiscale sau 

orice alte înscrisuri impuse de dispozițiile legale în domeniu, în vederea luării în 

evidență. ” 

 

27. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 28. Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, 

modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă, prin 

hotărârea Adunării Generale, cu votul a două treimi din membrii acesteia şi cu 

respectarea reglementărilor legale, precum și a prezentului statut.„ 

 

Articolul II. (1) Prezentul statut al Asociaţiei a fost adoptat în unanimitate de voturi în 

Adunarea Generală din data de ______ 2021.  

(2) Prezentul statut a fost redactat de ___________________ și autentificat la Biroul 

Notarului Public ________________, cu sediul în _______________, 

Str._______________, într-un număr de __ exemplare. 

 

Judeţul Harghita Judeţul Covasna 
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Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

Harghita 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Prin vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna 

[semnătura şi ştampila] 

 

Oraşul Băile Tuşnad 

Prin primarul oraşului 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Comuna Turia 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Tuşnad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Comuna Bixad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Cozmeni 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Plăieșii de Jos 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

Borboly Csaba       Bicăjanu Vasile  

Președinte        Director executiv 

 

_____________________, ……………………../2021.  
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