ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 76/2022
privind aderarea orașului Covasna la Asociația Staţiunilor Turistice (AST)
Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data
de 5 mai 2022, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcție (13).
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către Primarul oraşului Covasna, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.6737/17.03.2022;
- Raportul de specialitate întocmit de consilierul Primarului oraşului Covasna,
înregistrat sub nr. 6739/17.03.2022;
- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economică –
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii
publice și comerț, avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală
apararea ordinii publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al
orașului,
În conformitate cu prevederile,
- art. 3, art. 4 şi art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
- art. 86 alin. (1) lit. e), art. 89 alin. (7), art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit.
c), art. 154 alin. (1) și alin. (6), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Statutului Asociația Staţiunilor Turistice (AST)
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.e, alin. (9) lit.a și art.139 alin.(3),
lit. f) art.140 alin (1) și art.196 alin (1) lit a și art.243 alin.(1) din O.U.G. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 13 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă aderarea oraşului Covasna la „Asociația Staţiunilor
Turistice (AST)” ȋn calitate de membru-asociat ȋn conformitate cu prevederile
Statutului Asociaţiei.

Art. 2 Domnul Gyero Jozsef, Primarul oraşului Covasna este mandatat să
semneze cererea de aderare şi orice alte documente necesare aderării la „Asociația
Staţiunilor Turistice (AST)”.
Art. 3 Reprezentarea oraşului Covasna în cadrul „Asociația Staţiunilor
Turistice (AST)” se va realiza de către Primar sau de către un împuternicit pe baza
unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziția Primarului.
Art. 4 Obligațiile financiare oraşului Covasna faţă de Asociaţie rezultate din
calitatea de membru-asociat vor fi suportate din bugetul local conform prevederilor
Statutului şi Hotărârilor Adunării Generale a membrilor „Asociației Staţiunilor
Turistice (AST)”
Art. 5 Domnul Gyerő József, Primarul oraşului Covasna va duce la
ȋndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate.
Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică şi se comunică, în
condiţiile legii, prin grija secretarului general al oraşului Covasna.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FERENCZ BOTOND

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

