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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.172/21.10.2021 

 

 

 

Se modifică Statutul Asociației ”Visit Mures” Egyesület după cum urmează: 

1. Preambulul Statutului „PĂRȚILE” se modifică şi va avea următorul conținut: 

„JUDEȚUL MUREȘ cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, judeţul Mureş, având cod fiscal 

4322980, cod IBAN ………….. deschis la Trezoreria municipiului Târgu Mureş, reprezentat prin 

Preşedintele Consiliului Județean Mureș, 

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT – SALVASPEO MUREȘ, ce sediul în Târgu Mureș, str. 

Primăriei nr.2, având codul fiscal ……..cod IBAN …….deschis la Trezoreria municipiului Târgu 

Mureș, reprezentat prin Șef Serviciu, 

MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș, str. Mărăști 8A, având codul fiscal……., 

cod IBAN…….. deschis la Trezoreria municipiului Târgu Mureș, reprezentat prin Manager. 

am hotărât înființarea Asociaţiei ”Visit Mures” Egyesület în condiţiile stabilite în prezentul 

Statut:” 

2. La Cap.I „Dispoziții Generale”, art.1 se modifică şi va avea următorul conținut: 

„Asociaţia ”Visit Mures” Egyesület este o organizaţie cu personalitate juridică, 

neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom și apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, şi este 

menită să realizeze obiectivele menţionate în Statutul Asociaţiei.” 

3. La Cap.I „Dispoziții Generale”, alin.(1) al art.5 se modifică şi va avea următorul conținut: 

„(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 3000 lei și constă din aporturi în numerar al 

membrilor fondatori, astfel: 

a) Județul Mureș 1000 lei 

b) Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Mureș 1000 lei 

c) Muzeul Județean Mureș 1000 lei” 

4. La Cap.II „Scopul și obiectivele Asociației”, art.6 se modifică şi va avea următorul 

conținut: 

„Asociaţia are drept scop promovarea potenţialului turistic și cultural a punctelor de atracţie 

turistică existente în Târgu Mureş şi în judeţul Mureș, prin creşterea fluxului turistic şi asigurarea 

unei interacţiuni armonioase între sectorul turistic şi factorii de ordin social şi de mediu, precum 

și promovarea potenţialului agricol prin întărirea și dezvoltarea durabilă a comunităților rurale 

din județul Mureș.” 

5. La Cap.II „Scopul și obiectivele Asociației”, art.7 se modifică şi va avea următorul 

conținut: 

„Obiectivele Asociației sunt următoarele : 

 Crearea unui cadru de reflecție și de exprimare pentru structurile implicate în turism, 

 Sprijinirea instituțiilor publice și private în domeniul turismului, 

 Creșterea calității serviciilor turistice din județ prin formarea continuă a cadrelor și 

agențiilor de turism, în condițiile legii, 

 Asigurarea cadrului specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români și 

străini, 
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 Atragerea și facilitarea investițiilor în turism care urmează linia strategică de dezvoltare 

durabilă impusă de strategiile generale sau sectoriale ale județului Mureș, 

 Protejarea, conservarea și întreținerea mediului natural, a ariilor naturale protejate și a 

patrimoniului cultural, istoric și turistic al județului Mureș, 

 Încurajarea calității, a bunelor practici prin acordarea de etichete de calitate, 

 Sprijinirea creării condiţiilor de valorificare a produselor agricole şi meşteşugăreşti, 

tradiţionale locale în toate regiunile judeţului, 

 Sprijinirea realizării în mediul rural a unor exploataţii agricole, etalon în scopul creării 

unor modele de dezvoltare, 

 Implicarea în crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea profesională adecvată a 

viitorilor şi actualilor fermieri, 

 Sprijinirea iniţiativelor privind dezvoltarea rurală a judeţului care privesc: prelucrarea, 

valorificarea produsele agricole şi silvice; turism rural, agroturism; valorificarea tradiţiilor 

culturale; protecţia şi refacerea mediului, 

 Identificarea și atragerea de resurse financiare, prin accesarea de finanțări din fonduri 

nerambursabile în domeniile de interes ale Asociației.” 

6. La Cap.II „Scopul și obiectivele Asociației”, art.8 se modifică şi va avea următorul 

conținut: 

„(1) În vederea realizării obiectivelor mai sus amintite, Asociaţia îşi propune următoarele 

activităţi: 

A) În domeniul turismului: 

 Elaborarea de studii, proiecte, metode și procedee concrete pentru realizarea 

programelor și prognozelor de dezvoltare a turismului din județul Mureș, în colaborare cu 

prestatorii de servicii și firme de specialitate în domeniu, care să conducă la o strategie 

coerentă, adaptată nevoilor și specificului turistic al județului, pe termen mediu, 

 Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului în județul Mureș,  

 Crearea pachetelor turistice, în colaborare cu prestatorii de servicii în domeniu pentru 

promovarea diferitelor forme de turism – cultural, balnear, ecumenic, agroturism, turismul 

verde,  

 Organizarea şi participarea la evenimente cu specific turistic ex. târguri de turism, 

conferinţe şi seminarii, schimburi de experienţă,  

 Inițierea și organizarea activităților de promovare a destinației Mureș prin editarea, 

producerea și distribuirea unor materiale promoționale care să vină în completarea activităților 

de promovare individuală precum și a activităților de marketing turistic,  

 Elaborarea strategiei de dezvoltare și promovare turistică a județului Mureș pe termen 

mediu,  

 Realizarea unei baze de date care să permită monitorizarea activității turistice din 

județ,  

 Stimularea și sprijinirea activităților promoționale la nivel județean, național și 

internațional, 

 Organizarea activități de informare, consulting, publicitate, seminarii, simpozioane, 

schimburi de experienţă în domeniul turismului, 

 Realizarea de materiale promoţionale a patrimoniului cultural şi a obiectivelor turistice 

din judeţul Mureş, 

 Consultanță și organizarea de seminarii vizând promovarea inițiativei private și sprijinirea 

în afaceri a întreprinzătorilor, 

 Prestarea serviciilor specifice domeniului de activitate, în scopul realizării obiectivelor 

Asociației. 

 Stimularea și sprijinirea activităților de sport și recreație la nivel județean, 

 Organizarea de activități sportive în scopul realizării obiectivelor Asociației, 
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B) În domeniul promovării potențialului agricol: 

 Dezvoltarea unui sistem informaţional care va promova obiectivele propuse şi va fi 

utilizat de producătorii locali, 

 Iniţierea şi realizarea programelor de dezvoltare prin parteneriat public privat între 

autorităţile publice, organizaţii non-guvernamentale şi agenţi economici, 

 Elaborarea unor strategii de dezvoltare locală pentru păstrarea și conservarea 

patrimoniului local, acțiuni de marketing care pot genera valoare adăugată pentru produsele 

autohtone, 

 Acțiuni de punere în valoare a patrimoniului local, pentru creșterea atractivității 

zonelor rurale, 

 Activități de consiliere și transfer de cunoștințe în zonele rurale din județ. 

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor specifice, 

Asociaţia colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane 

juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de 

grup (politice, religioase şi altele), putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest 

domeniu.” 

7. La Cap.V „Organ de conducere, administrare și control”, art.17 se modifică şi va avea 

următorul conținut: 

„Art. 17. Asociaţia are următoarele organe de conducere şi control: 

 Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei 

 Consiliul Director 

 Cenzorul” 

8. Denumirea Cap.V. „Organ de conducere, administrare și control” se modifică astfel: 

„Organe de conducere, administrare și control” 

9. La Cap.V „Organe de conducere, administrare și control”, subcap. A „Adunarea Generală 

a membrilor Asociației”, art.19 se modifică şi va avea următorul conținut: 

„Adunarea Generală se compune din totalitatea asociaţilor și este organul suprem de dezbatere, 

decizie și conducere al Asociației.” 

10. La Cap.V „Organe de conducere, administrare și control”, subcap. A „Adunarea Generală 

a membrilor Asociației”, alineatele art.21 se numerotează de la (1) la (3). 

11. La Cap.V „Organe de conducere, administrare și control”, subcap. A „Adunarea Generală 

a membrilor Asociației”, alineatele art.22 se numerotează de la (1) la (4). 

12. La Cap.V „Organe de conducere, administrare și control”, subcap. B „Consiliul Director 

al Asociației”, alineatele art.27 se numerotează de la (1) la (5). 

13. La Cap.V „Organe de conducere, administrare și control”, subcap. B „Consiliul Director 

al Asociației”, alineatele art.30 se numerotează de la (1) la (3). 

14. La Cap.V „Organe de conducere, administrare și control”, subcap. B „Consiliul Director 

al Asociației”, alineatele art.31 se numerotează de la (1) la (2). 

15. La Cap.V „Patrimoniul Asociației”, alineatele art.43 se numerotează de la (1) la (3), iar 

ulterior numerotării, alin.(2) se modifică şi va avea următorul conținut: 

„(2) Cuantumul cotizației urmează să se stabilească de către Adunarea Generală a Asociației, 

prin hotărârea majorității membrilor asociați.” 



 4 / 4 
 

16. La Cap.VII „Dizolvarea și lichidarea Asociației”, cele două alineate ale art.51 se 

numerotează de la (1) la (3), iar ulterior numerotării, alin.(1) se modifică şi va avea 

următorul conținut: 

„(1) După finalizarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul 

asociațiilor și fundațiilor.” 

17. La Cap.VII „Dizolvarea și lichidarea Asociației”, al doilea art.51 va deveni alin.(3) al 

primului art.51. 

 


