
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL Z ĂBALA                                            
NR.4732/22.07.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea aderării Comunei Zăbala la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztesi Társulás” 
 

Consiliul Local al Comunei Zăbala, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de ______________ 2021; 
analizând Referatul de aprobare al Primarului Comunei  pentru aprobarea aderării 

Comunei Zăbala la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-
Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”; 

având în vedere Raportul  de specialitate, precum și avizele comisiilor de 
specialitate, întocmite în acest sens, 

luând în considerare: 
- art. 89-91, art 132, coroborate cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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; 

- 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;  

- văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-
Balvanyos, Csomad - Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” nr. 
43/17.05.2021 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată; 
           În baza prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7) art. 139 alin. (1),  în temeiul art.196 
alin.(1) lit. a) şi art.197 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completatările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă în limitele competențelor Consiliului Local al Comunei 
Zăbala și ale Primarului Comunei Zăbala aderarea Comunei Zăbala la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos 
Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”. 

(2) Asociația la care se aderă Comuna Zăbala 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.  Aprobă Actul adițional  nr. 2 la Statutul asociației, prevăzută în anexa nr. 4 
la prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Se aprobă taxa de aderare de ___ lei. 
Art. 5. Se mandatează Primarul Comunei Zăbala 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 Primarul 

Comunei Zăbala, precum și persoana mandatată la art. 2. 
 
 
 Zăbala,  ……. 
   
 
                      Inițiator                                                                
                       Primar,                                                                 Avizează, 
                    Fejér Levente                                      Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                             Secretar general UAT 
                                                                                                     Barabás Réka 

 


