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                      H O T Ă R Â R E A   Nr.89/2020 
privind aprobarea asocierii  orașului Borsec  ca membru fondator la înființarea 

“ASOCIAȚIEI STAȚIUNILOR TURISTICE (AST)” 

 

 

   Consiliul local orășenesc Borsec 

       Având în vedere  inițiativa d-lui primar , raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , prin 

care se arată oportunitatea  asocierii  orașului Borsec  ca membru fondator la 

înființarea Asociației Stațiunilor Turistice, înregistrată sub nr.118/2020, Referatul de 

aprobare nr.119/2020. 

       Luând în considerare prevederile Ordonanței  Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociații şi fundații cu toate modificările și completările 

ulterioare, dovada disponibilității denumirii nr. 183059 din 14.07.2020, eliberată de 

Ministerul Justiției, Legea  273/2006 cu privire la finanțele publice locale, Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2020, rectificat privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2020. 

                  Văzând  avizul de aprobare  al  comisiei pentru  administrație 

publică locală , juridică,  socială și buget finanțe din cadrul Consiliului local orășenesc 

Borsec 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(1),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.g),   

art.139(3),lit.f), Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională , 

 

H O T Ă R E S T E 

 

                 Art.1. Se aprobă  participarea orașului Borsec ca membru fondator 

în vederea constituirii Asociației Stațiunilor Turistice (AST), persoană juridică de 
drept privat, apolitică, neguvernamentală, fără scop patrimonial.   



 

                Art.2.  Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației Stațiunilor Turistice (AST),  

conform Anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre . 

             Art.3.  Se aprobă Statutul Asociației Stațiunilor Turistice (AST),  conform Anexei 

2, care face parte integrată din prezenta hotărâre . 

                   Art.4.  Se aprobă participarea  cu un aport de 10.000 lei la patrimoniul 

inițial al Asociației. , sumă care urmează să fie plătită din bugetul local pe anul 2020,   

capitol 80.02.01.10 – Programe de dezvoltare regionala si sociala articol 59.11- 

asociații si fundații. 

                   Art.5.  Se mandatează primarul orașului Borsec d-ul Mik Jozsef, validat 

prin Încheierea Civilă nr. 702/14.10.2020 pronunțată de Judecătoria Toplița  să 

reprezinte interesele orașului Borsec prin  semnătură  la constituirea Asociației 

Stațiunilor Turistice (AST), să semneze în interesul orașului și pentru oraș actul 

constitutiv și statutul precum și , să reprezinte orașul  în fața oricărei instituții sau 

autorități prin asumarea oricărui document necesar pentru funcționarea asociației și 
reprezentarea în structurile asociației (Adunarea Generală și Consiliul Director), 

precum și participarea la întâlnirile organizate pe toată perioada de funcționare a 

asociației. 

                Art.6. Prezenta  Hotărâre poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 

544/2004 privind  contenciosul +- administrativ. 

                     Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul  localității şi compartimentul de resort din cadrul aparatului  

de specialitate al primarului . 

   Art.8. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va aduce la cunoștință publică prin afișaj 

                    Art.9. Prin grija secretarului general al 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. 

      - Membrilor asociați 

                     Borsec, la 09 noiembrie  2020 

 

          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

                                                                                Pépel Attila Árpád 


