ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL COVASNA

Nr. ______/________ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)

Prin Hotărârea Consiliului Local Covasna nr. 73/2007 s-a aprobat asocierea
judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV).
Urmare a ședinței Consiliului de Administrație al ADETCOV din data de
31.10.2012 și a celor hotărâte cu această ocazie, s-a conturat importanța modificării
Actului Constitutiv și al Statutului asociației. Această modificare se va face în condițiile
Legii nr. 26/2000 și a hotărârii de înființare a Asociației ADETCOV, care prevede că
orice modificare ulterioară se va realiza prin Act adițional aprobat în prealabil prin
hotărâri ale consiliilor locale și consiliului județean, organizate la nivelul unităților
administrativ-teritoriale asociate.
În acest sens propun aprobarea actelor adiționale care conțin modificări și
completări privind:
-Modificarea cotizației anuale s-a decis din considerente de corelare a
efortului financiar al membrilor Asociației, în funcție de potențialul fiecărui membru în
parte.
-Adăugarea unor noi litere la articolele 7 alin. (1) și (2) și art. 40 alin. (1) al
Actului Constitutiv, respectiv Statutul asociației, având la bază extinderea posibilităților
de accesare a fondurilor de către asociație de la bugetul de stat, precum și din alte surse
independente de bugetele locale ale membrilor.
În vederea exploatării și dezvoltării durabile ale valorilor naturale ale județului
Covasna pentru creșterea fluxului turistic și asigurarea unei interacțiuni armonioase
între sectorul turistic și factorii de ordin social și de mediu constituie una dintre
prioritățile Consiliului Județean Covasna și implicit ale unităților administrativteritoriale care doresc să participe la această asociere.
Asociația în conformitate cu legislația în materie stimulează și promovează
turismul balnear, rural, ecologic, precum și de afaceri în România și în străinătate.
Propun pe baza acestor considerente adoptarea proiectului de hotărâre pregătit.
Primar
_______________________

1

