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                                       HOTĂRÂREA Nr.12/2020 

 

pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a 

Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna 

 

 

Consiliul Local al Comunei Catalina, 

Întrunit în ședința ordinară din data de 2 iunie 2020, 

Avand in vedere ; 

- referatul de aprobare asupra proiectului de  hotarâre a d-lui primar,  privind  

aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a 

Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna,înregistrat sub nr.1127 din 09.04.2020, 

- raportul compartimentului de resort al Primariei asupra proiectului de 

hotarare,înregistrat sub nr.1129 din 09.04.2020, 

 -avizul comisiei  de  specialitate juridical și de disciplinînă supra proiectului de 

hotărâre ,  

- art. 89-91, coroborat cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

- art. 33 din O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 29.05.2012  privind asocierea/aderarea  

la Asociația Intercomunitară Aquasic; 

-văzând adresa Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 

123/09.04. 2020, înregistrată la Registratura Generală Primăriei Catalina  sub nr. 

1124 din 09.04.2020; 

-fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată; 

      În baza art. 129 alin. (14) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările  ulterioare, 

 

                                               HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv reactualizat al 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform 



proiectului Actului adițional nr. 1 la Actul constitutiv reactualizat al Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Statutului reactualizat al Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului Actului 

adițional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3. Se mandatează  D-l Primar Tusa Levente  reprezentantul în organul de 

conducere al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, să 

voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama Consiliului 

Local Catalina  Actul adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv reactualizat şi Actul 

adiţional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, în forma prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana 

mandatată la art. 3. 

 

 

                                                                       Catalina la   2 iunie 2020  

 

                                                                           

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     CONTRASEMNEAZĂ 

            Bartos Karoly                                   Secretar general al comunei 
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