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HOTĂRÂREA NR.58        
din 24 mai 2018 

privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei „VISIT MURES” Egyesület 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.10688/18.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.10439/16.05.2018 a Asociației ”Visit Mures” Egyesület, 

În conformitate cu prevederile art.22 și ale art.23, lit. e) din Statutul Asociației ”Visit 
Mures” Egyesület, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. b) şi e), precum şi ale art. 97 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei ”Visit Mures” Egyesület, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc, 
reprezentantul Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociației, să voteze 
aprobarea modificării Statutului Asociaţiei în sensul dispoziţiilor art. 1 şi să 
îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei ”Visit Mures” Egyesület, care 
răspunde de aducerea ei la îndeplinire.  

 

 
PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 
Péter Ferenc                                   SECRETAR 
                                                                                   Paul Cosma

  



 

         
          PREŞEDINTE   

                       Nr.10688/18.05.2018  
 
                       Dosar VI/D/1 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului 
Asociaţiei „VISIT MURES” Egyesület 
 
Asociația Asociaţiei ”Visit Mures” Egyesület s-a constituit prin voinţa liberă a 
membrilor fondatori şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare şi a propriului statut, în scopul promovării și dezvoltării turismului în 
județul Mureș, precum și în vederea dezvoltării și valorificării potențialului 
turistic al județului nostru și de integrare cât mai complexă a acestuia în 
circuitul turistic autohton și internațional. 

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost înființată și pentru o mai bună 
funcționare a Asociației, având în vedere unele situații ivite de la înfiinţare, în 
ședința din data de 16.05.2018 Consiliul Director al Asociației, a convenit 
asupra necesităţii modificării Statutului Asociației.  

Prin adresa înregistrată cu nr.10439/16.05.2018, Asociația a transmis Decizia 
Consiliului Director privind modificarea Statutului acesteia, respectiv 
completarea art.8 cu alte activități ce urmează a fi realizate în vederea 
atingerii obiectivelor sale, precum și a art.9 cu alte activități economice 
directe care pot fi desfășurate de Asociație, respectiv codurile CAEN ale 
acestora. 

Prin aceste modificări se creează cadrul juridic adecvat pentru a se asigura 
realizarea obiectivelor asociației, atragerea unor venituri suplimentare și o mai 
bună valorificare a potențialului turistic al județului Mureș. 

Întrucât, Județul Mureş este membru fondator în Asociaţia ”Visit Mures” 
Egyesület, se impune aprobarea de către autoritatea publică judeţeană a 
modificării Statutului în sensul celor propuse şi mandatarea Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Mureş, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației, 
să voteze aprobarea modificării Statutului Asociației, respectiv să îndeplinească 
toate procedurile legale care decurg din aceasta.  

Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, în exercitarea atribuţiilor privind 
dezvoltarea economică-socială a județului, propunem spre aprobare 
modificarea Statutului Asociaţiei ”Visit Mures” Egyesület, conform proiectului 
de hotărâre alăturat. 

PREŞEDINTE  

Peter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE  ȘI JURIDIC 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei „VISIT 
MURES” Egyesület 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.10688/18.05.2018,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(1) și (4) din  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Prin Hotărârea nr.122/31.08.2017 Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea 
Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Visit Mures” 
Egyesület. De asemenea prin același act administrativ s-a aprobat conținutul Actului 
constitutiv şi al Statutului Asociației. 

Prin adresa nr.10439/16.05.2018, Asociația a transmis Decizia Consiliului Director prin 
care se solicită Consiliului Județean Mureș  aprobarea modificării Statutului Asociației. 
Această modificare se referă la activitățile pe care și le propune Asociația în vederea 
realizării obiectivelor sale, precum și la activitățile economice directe care pot fi 
desfășurate, respectiv la codurile CAEN ale acestora. 

În conformitate cu prevederile art.23, lit.”e” din Statut, modificarea Actului Constitutiv 
sau a Statutului Asociaţiei se decide, cu o majoritate de cel puțin două treimi din 
numărul membrilor prezenți, de către Adunarea Generală a Asociației, cu respectarea 
procedurilor legal impuse pentru înfiinţarea Asociaţiei, cu obligativitatea înscrierii 
menţiunii modificatoare în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa 
Judecătoriei Tîrgu Mureş. 

În sensul acestor dispoziții, este necesară și justificată mandatarea Președintelui 
Consiliului Județean Mureș - reprezentantul Județului Mureș în Adunarea Generală a 
Asociaților, să voteze modificarea statutului în sensul solicitat de asociație, respectiv să 
îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările si completările ulterioare. 

 

Nr. 10692/18.05.2018 

Dosar. VI/A/3 

 



                                                                                                                                                          2/2 

 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit.”b” și 
”e” din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării Statutului Asociaţiei „Visit Mures” Egyesület, poate fi supus dezbaterii şi 
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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