
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 104/2021 
pentru aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” 

 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Târgu Secuiesc 

pentru aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică 
”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”; 

Văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomad - 
Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” nr. 43/17.05.2021, înregistrată la Primăria 
Municipiului Târgu Secuiesc sub nr. 11610/20.05.2021; 

Luând în considerare  : 
- prevederile O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 35, alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

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;  

 Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 

În baza prevederilor art. 89, art. 90, art. 92, art 132, art. 129 alin. (2) lit. e. coroborat cu alin. (9) lit. c., 
art.139 alin.(3) lit.f  și ale art. 196 alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. -(1) Se aprobă aderarea Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”. 
(2) Asociația la care se aderă Municipiul Târgu Secuiesc în baza alin. (1) este persoană juridică, fără 

scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică. 
Art. 2. -Ia act de prevederile Actului Constitutiv, al Statutului asociației și al Actului adițional nr. 1, 

prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. 
Art. 3. – Se aprobă Actul adițional  nr. 2 la Statutul asociației, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta 

hotărâre. 
Art. 4. - Se aprobă achitarea de către Municipiului Târgu Secuiesc a taxei de înscriere,    conform art. 

22 din Statutul Asociației, în sumă de 0,5 lei/locuitor/asociat. 
Art. 5. -Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Secuiesc domnul Bokor Tiberiu să participe și să 

reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale la ședințele asociației precum și să semneze actele 
Asociației. 

Art. 6. -Anexele nr. 1,2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7. -Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana mandatată la art. 5. 

  
 Târgu Secuiesc, la 29 iulie 2021 
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