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HOTĂRÂREA NR. 172  
din 21 octombrie 2021 

privind aprobarea modificării Statutului Asociației ”Visit Mures” Egyesület 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.28430 din 15.10.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției juridice și administrație publică - 

Serviciul juridic nr. 28504/15.10.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

În considararea prevederilor art.22 alin.(2) și ale art.23 lit.„e” din Statutul Asociației 

”Visit Mures” Egyesület, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire 

laasociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a”, 

precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăște: 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea Statutului Asociației ”Visit Mures” Egyesület, conform 

anexei nr.1. 

(2) Forma actualizată a Statutului Asociației ”Visit Mures” Egyesület se regăsește în 

anexa nr. 2. 

Art.2. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc, 

reprezentantul Județului Mureș, să voteze în Adunarea Generală a Asociației în sensul 

dispozițiilor art.1 și să semneze actul adițional de modificare a Statutului Asociației. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației ”Visit Mures” Egyesület, care răspunde 

de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

 Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației 

”Visit Mures” Egyesület 

 

 

Asociația ”Visit Mures” Egyesület a fost constituită 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, al valorificării 

potențialului acestuia în vederea integrării județului în circuitul turistic autohton și 

internațional.  

Actul constitutiv și Statutul Asociației au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.122/31.08.2017 privind aprobarea participării Județului Mureș în 

calitate de fondator la constituirea Asociației ”Visit Mures” Egyesület, Statutul fiind 

ulterior modificat, în urma adoptării HCJM nr.58/24.05.2018. 

Având în vedere necesitatea lărgirii spectrului de obiective și pentru o mai bună  

funcționare a Asociației, considerăm că se impune o nouă modificarea a Statutului 

Asociației. 

Astfel, prin modificările avute în vedere, pe de o parte, se creează cadrul juridic 

adecvat pentru stabilirea și realizarea scopului și obiectivelor Asociației, astfel cum 

se propune a fi completate și revizuite, în sensul recalificării ca și activități a unora 

dintre obiective, respectiv promovarea potenţialului agricol prin întărirea și 

dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din județ, iar pe de altă parte, se 

complinesc lipsurile și se corectează unele erori de redactare strecurate în cuprinsul 

Statutului. 

Întrucât, Județul Mureş este membru fondator al Asociaţiei, 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. 

Din perspectiva celor de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare modificarea 

Statutului Asociației ”Visit Mures” Egyesület, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 
 
 

PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
 

Nr. 28430/15.10.2021 

Dosar IX/B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației”Visit 

Mures” Egyesület 

 

 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr.28430/15.10.2021,  

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii 

deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederileart.22, alin.(2) și ale art.23, 

lit.„e” din Statutul Asociației ”Visit Mures” Egyesület, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 

cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele 

aleart.173 alin.(1) lit.„e”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a”din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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 a fost aprobat conținutul Actului constitutiv şi al 

Statutului Asociației, Statutul fiind ulterior modificat, urmare adoptării HCJM 

nr.58/24.05.2018. 

Analizând modificările la Statutul Asociației supuse aprobării, apreciem că acestea respectă 

prevederile legale, în considerarea cărora sunt propuse. 

Modificarea cea mai importantă se aduce Cap.II”Scopul și obiectivele Asociației” în sensul 

creării cadrului juridic adecvat și lărgirii spectrului de obiective și activități pentru 

stabilirea și realizarea scopului și obiectivelor Asociației, astfel cum se propune a fi 

completate și revizuite, în sensul recalificării ca și activități a unora dintre obiective, 

respectiv promovarea potenţialului agricol prin întărirea și dezvoltarea durabilă a 

comunităților rurale din județ. 

Celelalte modificări sunt menite să complinească lipsurile și să corecteze greșelile de 

redactare strecurate în textul Statutului. 

                 Nr.28504/15.10.2021 

                 Dosar nr. IX/B/1 
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În conformitate cu prevederile art.22, alin.(2) coroborate cu cele ale art.23, lit.”e” din 

Statut, modificarea 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 Târgu 

Mureş.  

În considerarea 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 propus. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173, alin.(1), lit.„e”din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind cooperarea 

interinstituţională pe plan intern şi extern,sens în care potrivit alin.(7), lit.„a”din același 

text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii 

sau proiecte de interes public judeţean. 

Precizăm totodată că,la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 

art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării Statutului Asociației ”Visit Mures” Egyesület, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş,ulterior avizării 

de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin.(4) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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