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HOTĂRÂREA Nr. 45/2021
pentru aprobarea aderării Comunei CERNAT la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi
Társulás”
Consiliul Local al Comunei CERNAT,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30 august 2021;
analizând Referatul de aprobare al Primarului Comunei Cernat pentru aprobarea aderării
Comunei Cernat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos,
Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”;
având în vedere Raportul nr. 4031/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate,
întocmite în acest sens,
luând în considerare:
- art. 89-91, art 132, coroborate cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35, alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor
de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 176/2020;
- văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos,
Csomad - Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” nr. 43/17.05.2021,
înregistrată la Primăria Comunei Cernat sub nr. 4029/26.05.2021;
fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată;
În baza prevederilor art. 89, art. 90, art. 91, art.92, art. 129 alin. (2) lit. e, coroborat cu art.
129 alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă în limitele competențelor Consiliului Local al Comunei CERNAT și
ale Primarului Comunei Cernat aderarea Comunei Cernat la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti
Turizmusfejlesztesi Társulás”.
(2) Asociația la care se aderă Comuna Cernat în baza alin. (1) este persoană juridică, fără
scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică.
Art. 2. Ia act de prevederile Actului Constitutiv, al Statutului asociației și al Actului
adițional nr. 1 , prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Aprobă Actul adițional nr. 2 la Statutul asociației, prevăzută în anexa nr. 4 la
prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă taxa de aderare de 2000 lei.
Art. 5. Se mandatează Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád, să participe și să
reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale la ședințele asociației precum și să semneze
actele Asociației.

Art. 6. Anexele nr. 1,2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi
Árpád.

Cernat la 30.08.2021

Președintele de ședință
Dimény-Haszmann Orsolya

Prezenta hotărâre se difuzează astfel:
- 1 ex. la Instituția Prefectului - Județul Covasna;
- 1 ex. la Rákosi Árpád.
- 1 ex. la Asociația.

Contrasemnează
Secretar general
Kocsis Csilla Bea
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Nr. 4029/36.05.2021

Proiect de hotărâre
pentru aprobarea aderării Comunei CERNAT la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi
Társulás”
Primarul comunei Cernat,
- văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos,
Csomad - Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” nr. 43/17.05.2021,
înregistrată la Primăria Comunei Cernat sub nr. 4029/26.05.2021;
luând în considerare:
- art. 89-91, art 132, coroborate cu art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35, alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor
de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 176/2020;
fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată;
În baza prevederilor art. 89, art. 90, art. 91, art.92, art. 129 alin. (2) lit. e, coroborat cu art.
129 alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă în limitele competențelor Consiliului Local al Comunei CERNAT și
ale Primarului Comunei Cernat aderarea Comunei Cernat la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti
Turizmusfejlesztesi Társulás”.
(2) Asociația la care se aderă Comuna Cernat în baza alin. (1) este persoană juridică, fără
scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică.
Art. 2. Ia act de prevederile Actului Constitutiv, al Statutului asociației și al Actului
adițional nr. 1 , prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Aprobă Actul adițional nr. 2 la Statutul asociației, prevăzută în anexa nr. 4 la
prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă taxa de aderare de 2000 lei.
Art. 5. Se mandatează Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád, să participe și să
reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale la ședințele asociației precum și să semneze
actele Asociației.
Art. 6. Anexele nr. 1,2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi
Árpád.
Inițiator,
PRIMAR
Rákosi Árpád
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Nr. 4030/29.05.2021
REFERAT DE APROBARE
pentru aprobarea aderării Comunei Cernat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi
Társulás”
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”,
„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás” s-a înființat în anul
2010 prin asocierea: Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita; Județului Covasna prin
Consiliul Județean Covasna; Comunei Cozmeni prin Consiliul Local Cozmeni; Comunei Tușnad
prin Consiliul Local Tușnad; Orașului Băile Tușnad prin Consiliul Local Băile Tușnad; Comunei
Bixad prin Consiliul Local Bixad și a Comunei Turia prin Consiliul Local Turia.
Asociaţia este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, s-a constituit
în scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare regionale, a serviciilor publice pe baza
strategiei de dezvoltare la nivelul judeţelor Covasna şi Harghita.
Prin adresa nr. 4029/26.05.2021 a fost trimisă de cătrea Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek
közti turizmusfejlesztési társulás” Comunei Cernat posibiliatea de aderare la asociație.
În vederea aderării Comunei Cernat, este necesar adoptarea actelor de înființare ale
asociației, astfel: Actul Constitutiv și Statutul Asociației, respectiv Actul adițional nr. 1 la Actul
Constitutiv și Statutul Asociației, precum și modificările aduse de unele acte normative la
Statutul asociației, cum ar fi:
1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, la art. 89-91 prevede o serie de modificări în organizarea
și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.
Prin art. 605 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare instituie obligația de a revizui statutele și
actele constitutive ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.
2) Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii a adus o serie de modificări importante în Ordonanța
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, printre care și eliminarea
actului constitutiv, rămânând doar statutul ca act juridic de constituire și funcționare, în acest
sens trebuie inserate prevederile actului constitutiv care lipsesc din statut; posibilitatea ținerii
ședințelor Adunării generale și a Consiliului director al Asociației prin mijloace electronice de
comunicare directă la distanță, hotărârile acestora putându-se fi semnate de asociați inclusiv prin
semnătură electronică extinsă, precum și alte prevederi necesare a fi incluse în vederea adaptării
la zi a statutului.
3) O altă modificare esențială a Statutului asociației vizează adoptarea O.U.G. nr. 60/2020
privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din
perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei
de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2020. Acest
act normativ cuprinde o serie de prevederi în privința organizării investițiilor teritoriale integrate
ce vizează activitatea ADR Centru pentru perioada de programare 2021-2027. Astfel, în cadrul
Programului Național Pilot de Descentralizare se desemnează printre altele ADR Centru și
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita și ADI Csomád - Bálványos ca organisme de
implementare a Investițiilor Teritoriale Integrate, denumit în continuare ITI.
ITI reprezintă un mecanism opțional prin care, într-o regiune omogenă, bine definită, pe
baza unei strategii de dezvoltare, se utilizează un pachet de surse de finanțare din fonduri
europene ce poate fi accesat de beneficiari publici și privați doar din și pentru regiunea în cauză.

Specificul ITI este că permite gruparea unor finanțări din mai multe axe prioritare ale
unuia sau mai multor programe operaționale, decizia constă în a identifica Programul sau
Programele Operaționale care vor finanța ITI. Dacă ITI se extinde pe mai multe unități teritoriale
este necesară constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), iar unitățile
administrativ-teritoriale din zonă trebuie să își dea acordul privind înscrierea și participarea în
ADI.
Având în vedere cele de mai sus, precum și adresa Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomad - Balvanyos Közösségek Közti
Turizmusfejlesztesi Társulás” se impun următoarele modificări ale statutului asociației:
a) Modificarea denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”CiomadBalvanyos, Csomad - Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” din Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomad - Balvanyos Közösségek
Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Csomád Bálványos”.
b) Extinderea scopului și a obiectivelor Asociației, prevederi care permit administrarea și
managementul ITI Harghita-Covasna;
c) Numirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–
BALVANYOS” ca și administrator al instrumentului ITI Harghita Covasna, fiind responsabilă
pentru efectuarea tuturor demersurilor legate de managementul acestuia;
d) Aderarea noilor membrii UAT din județele Covasna și Harghita.
e) Schimbarea modalității de cotizație anuală a membrilor Asociației.
Ținând cont de cele de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru
aprobarea aderării Comunei Cernat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică
”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” .
PRIMAR
Rákosi Árpád
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Nr. 4031/29.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectul de hotărâre
pentru aprobarea aderării Comunei CERNAT la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi
Társulás”
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”,
„CSOMÁD BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás” s-a înființat în anul
2010 prin asocierea: Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita; Județului Covasna prin
Consiliul Județean Covasna; Comunei Cozmeni prin Consiliul Local Cozmeni; Comunei Tușnad
prin Consiliul Local Tușnad; Orașului Băile Tușnad prin Consiliul Local Băile Tușnad; Comunei
Bixad prin Consiliul Local Bixad și a Comunei Turia prin Consiliul Local Turia.
Asociația este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, s-a constituit
în scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare regionale, a serviciilor publice pe baza
strategiei de dezvoltare la nivelul județelor Covasna şi Harghita. Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară CSOMÁD–BÁLVÁNYOS are drept scop administrarea și managementul
Investițiilor Teritoriale Integrate Harghita-Covasna, în continuare ITI Harghita – Covasna, prin
realizarea următoarelor obiective:
Obiectivele principale:
Pregătirea, implementarea, managementul și promovarea la toate nivelurile a proiectelor pentru
dezvoltarea regională de interes comun în județele Covasna și Harghita, și accesarea fondurilor
naționale și europene, respectiv a altor surse de finanțări nerambursabile, necesare derulării
proiectelor.
Alte obiective:
a. Efectuarea tuturor demersurilor legate de managementul ITI Harghita-Covasna;
b. Dezvoltarea durabilă a județelor Harghita și Covasna, respectiv a tuturor unităților
administrativ-teritoriale care compun Asociația;
c. Inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de
atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități;
d. Asigurarea dezvoltării economice și sociale a zonei;
e. Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de sănătate, a
infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu;
f. Dezvoltarea turismului și ecoturismului;
g. Avizarea propunerilor de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul Investițiilor
Teritoriale Integrate, prin intermediul diferitelor programe operaționale;
h. Conservarea, protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural din
județele Harghita și Covasna;
i. Elaborarea și actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare a zonelor unităților
administrative – teritoriale a membrilor Asociației ;
j. Colaborare cu alte organizații și instituții în vederea atingerii scopului principal și a
obiectivelor Asociației.
Statutul Asociației prevede că, aderarea la Asociație se face la cererea scrisă a
împuternicitului unități administrativ-teritoriale, în temeiul hotărâri consiliului local prin care se
aprobă aderarea unități administrativ-teritoriale respective la asociație. Dobândirea calității de
asociat se face după aprobarea cererii de către Adunarea Generală a Asociaților și după plata
taxei de înscriere

Având în vedere obiectivele susmenționate și importanța acestora, prin aderare la asociație
comuna Cernat ar putea contribui la dezvoltarea și ridicarea calității serviciilor turistice locale.
Astfel, este întemeiată adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care se aprobă aderarea la
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁDBÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás”, și alocarea din bugetul local a
resurselor financiare aferente obligațiilor de plată către asociația, stabilite conform art. 22 din
Statutului acesteia, după cum urmează: ” Unitățile administrativ-teritoriale care prin hotărâre de
consiliu local își exprimă intenția de a adera la Asociație, se obligă să plătească contribuția
preconizată a acestora la constituirea patrimoniului inițial, care este o sumă echivalentă de 0,5
lei/locuitor/asociat.”
Ținând cont de cele de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru
aprobarea aderării Comunei Cernat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică
”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” .

Kocsis Csilla
Secretar general al comunei

