
       ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

  ORAŞUL BORSEC 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

 H O T Ă R Â R E A  Nr.41/2019 

Privind  aprobarea modificării Statutului a Actului Constitutiv  precum și numirea 

reprezentantului Consiliului local Borsec în Consiliul de Administrație  al  Asociației  
de Dezvoltare Intercomunitară Călimani- Giurgeu  

 

 

 

                            Consiliul local orășenesc Borsec.  

   Având în vedere referatul serviciului de resort din cadrul  
 aparatului propriu de specialitate al primarului,  prin care se arată necesitatea  

aprobării modificărilor propuse  la statut  precum și numirea reprezentantului 

Consiliului local Borsec în Consiliul de Administrație  al  Asociației  de Dezvoltare 

Intercomunitară Călimani- Giurgeu  
   Luând în considerare prevederile  Hotărârii Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.27/06.04.2010 privind participarea orașului Borsec  la 

înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani- Giurgeu , prevederile 

Ordonanței Guvernului României  nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu 
modificările şi completările ulterioare,art. 62 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 

al Consiliului Uniunii Europene,  Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.40/12.05.2015 privind reconfirmarea  participării orașului Borsec la   Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitară Călimani- Giurgeu, adresa nr.150/2019, înregistrată 

sub nr nr.564/2019,  din partea Asociației, prin care solicită aprobarea 
modificărilor propuse,  

 

   Văzând avizul favorabil al comisiei mixte buget finanțe și  comisia 

pentru  administrația publică locală, socială, juridică  din cadrul consiliului local.  
 

        În temeiul dispozițiunilor art.39(1), art. 45(1) şi ale art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată 

2013 cu modificări și completări.    
 

H O T Ă R E Ş T E  
 

    Art.1.(1)  Aprobă modificările propuse la  Statutul  Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Călimani- Giurgeu , după cum urmează:  

1. Capitolul I se va modifica și va avea următorul conținut: 

CAPITOLUL I: Membrii Asociației sunt următoarele unități administrativ-

teritoriale: 

1. Judeţul Harghita, persoană juridică de drept public prin CONSILIUL 
JUDEŢEAN HARGHITA, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în 

Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, P-ţa Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, 

reprezentat prin președintele/vicepreședintele aflat în funcție; 



2. Municipiul Topliţa, persoană juridică de drept public, prin Consiliul local al 
municipiului Topliţa, cu sediul în municipiul Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, 

judeţul Harghita, cod fiscal 4245178, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

3. Oraşul Borsec, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local al 
oraşului Borsec, cu sediul în localitatea Borsec, str. Carpaţi, nr. 6/A, telefon/fax 

0266337007, cod fiscal 4245380, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

4. Comuna Bilbor, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local al 
Comunei Bilbor, cu sediul în comuna Bilbor nr. 125, telefon/fax 0266355004, cod 

fiscal 4246092 reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

5. Comuna Corbu, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local al 
Comunei Corbu, cu sediul în comuna Corbu, str. Principală, nr. 331, telefon/fax 

0266338744, cod fiscal 4612487, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

6. Comuna Gălăuţaş, persoană juridică de drept public,  prin Consiliul Local al 
Comunei Gălăuţaş, cu sediul în comuna Gălăuţaş, str. Centru, nr. 1, telefon/fax 

0266345604, cod fiscal 4367981, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

7. Comuna Sărmaş, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local al 

Comunei Sărmaş, cu sediul în comuna Sărmaş, str. Principală nr. 657, telefon/fax 

0266350603, cod fiscal 4367868 reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

8. Comuna Subcetate, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local al 

Comunei Subcetate, cu sediul în comuna Subcetate, str. Protopop Elie Câmpianu 
nr. 16, telefon/fax 0266345003, cod fiscal 4367698, reprezentat prin primarul aflat 

în funcție; 

9. Comuna Tulgheș, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local al 

Comunei Tulgheș, cu sediul în sat Tulgheș, nr. 339, telefon/fax 0266338101, cod 

fiscal 4245933, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

 2. Modificarea art. 12 alin(9) care va avea următorul conținut: 

Art. 12 alin (9) ” Hotărârile Consiliului de Administrație privind modificarea 

Statutului sau  dizolvarea Asociației, ori alocarea de la bugetele locale a unor 
fonduri suplimentare destinate acoperirii cheltuielilor neprevăzute în bugetul 

Asociației, dar necesare, se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor 

Asociației și numai cu acordul prealabil al consiliului unităților administrativ-
teritoriale membre”. 

3. Modificări ale art.13. alin.(1) literele c), g) și j). 

Art. 13. alin.(1) lit (c)” adoptă bugetele de venituri și cheltuieli, numai cu 

acordul prealabil al consiliului unităților administrativ-teritoriale membre”; 

 lit. (g)” hotărăște cu acordul a cel puțin două treimi din numărul membrilor 

modificările ulterioare ale Statututlui Asociației, respectiv ale Actului constitutiv și 
numai cu acordul prealabil al consiliului unităților administrativ-teritoriale 
membre”; 

lit. (j) ” aprobă organigrama și statul de funcții al Asociației  numai cu acordul 

prealabil al consiliului unităților administrativ-teritoriale membre”; 

4. Introducerea literei k) la art.14, alin(3) C 

 Art. 14. Alin (3) C,lit (k) ” semnează Hotărârile Consiliului de Administrație”; 

5.Introducerea a două noi alineate la art.28: 

Art. 28. (2) Patrimoniul asociației este format din: 

a. patrimoniu inițial; 



b. cotizațiile membrilor; 

c. fonduri speciale; 

d. alte venituri obținute de asociație în condițiile legii; 

Art. 28.(3) Sumele indicate la art.28 (2) lit. b) reprezintă 2 lei/locuitor/an 

pentru următorii membrii: Municipiul Toplița, Orașul Borsec, Comuna Bilbor, 

Comuna Corbu, Comuna Gălăuțaș, Comuna Sărmaș, Comuna Subcetate, respectiv 

din partea Județului Harghita suma se stabilește anual în funcție de necesarul 

fundamentat al cheltuielilor pentru funcționare inclusiv programe proprii la care se 

adaugă contribuția la realizarea obiectivelor finanțate din diferite fonduri externe 

stabilit în funcție de și în sarcina beneficiarilor, conform angajamentelor din 

contractele de finanțare. 

 6. Modificări ale art.29, alin.(6), lit b) și introducerea literei h)  

 Art. 29. Alin.6 lit (b) va avea următorul conținut: ” Cotizația membrilor a cărei 

valoare se stabilește anual în funcție de necesarul fundamentat al cheltuielilor 

pentru funcționare inclusiv programe proprii la care se adaugă contribuția la 

realizarea obiectivelor finanțate din diferite fonduri externe stabilit în funcție de și în 

sarcina beneficiarilor, conform angajamentelor din contractele de finanțare”; 

Art. 29. Alin.6 lit. (h) ” sume provenite din fonduri europene sau finanțări 

internaționale”. 

7. Modificarea Capitolului XI: Dispoziții comune și finale 

Art. 34.(1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale 
semnate de reprezentanţii tuturor Asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop. 

(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin 

modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate 
cu noile prevederi. 

(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă 
privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe 

cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.  

Art. 35. Datele de identificare ale reprezentaților persoanelor juridice, 

asociați, precum și cele ale Președintelui Consiliului de Administrație și 
cenzorului/comisiei de cenzori, nu se cuprind în conținutul Statutului Asociației, ci 

se stabilesc doar în cuprinsul hotărârilor Consiliului de Administrație, care 

urmează a fi depuse la Instanța Judecătorească împreună cu o adresă de înaintare, 

copie acte de identitate și cazier fiscal sau orice alte înscrisuri impuse de dispozițiile 

legale în domeniu, în vederea luării în evidență. 

Art. 36. Se împuternicește Președintele Asociației să îndeplinească 

formalitățile de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului atât în fața notarului 

public, cât și în fața instanței de judecată competente.  

   (2) Aprobă Statutul modificat  în forma și conținutul prezentat  

conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli în forma și conținutul 
prezentat  conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                      Art.3. Aprobă Planul de activitate  în forma și conținutul prezentat  
conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 

 



 
 

 

                  Art.4.  Se mandatează pe  d-ul Ing. Patka Robert Alexandru în 

calitate de reprezentant al U.A.T .Borsec  în Consiliul de Administrație al A.D.I 

Călimani-Giurgeu, care va semna  Actele Adiționale la Statut și la Actul Constitutiv” 
pentru și în interesul U.A.T.Borsec 

 

                          Art.5. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local orășenesc Borsec nr.20/20.02 .2018 . 
  

                           Art.6 Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 
          Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează  compartimentul de resort,  din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului în colaborare cu  A.D.I Călimani - Giurgeu, 

                           Art.8.Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează: 

                                    Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                                    Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

     Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Călimani- 
Giurgeu, 

    D-lui ing. Patka Robert Alexandru 

 

 

 

    Borsec, la  29   mai    2019     
 

 

 

 
        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  


