
   R O M Â N I A       
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

BUDACU DE JOS 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea aderării Comunei Budacu de Jos la  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în județul Bistrița-Năsăud” 
 

 
 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ____ 
consilieri locali; 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 651 din 

3.02.2022; 
-raportul secretarului general al comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 672 din 

4.02.2022; 
 -adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în județul Bistrița-Năsăud” nr.2 

din 5.01.2022, înregistrată la Primăria comunei Budacu de Jos sub nr. 70 din 5.01.2022; 
-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 170 din 19.12.2013 privind aprobarea 

Actului constitutiv, Statutului și cotei de participare la constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Turism în județul Bistrița-Năsăud”; 

-avizul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 815 din 11.02.2022; 
-avizul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 816 din 11.02.2022; 
-avizul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 817 din 11.02.2022; 
În conformitate cu: 
-prevederile Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art.89 – 92, art.132, şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1.(1)-Se aprobă aderarea Comunei Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în județul Bistrița-Năsăud”. 

(2)-Consiliul local al comunei Budacu de Jos își dă acordul de aderare la Asociație în 
scopul dezvoltării durabile și promovării turismului din județul Bistrița-Năsăud, în totalitatea 
multiplelor sale forme, atât în țară cât și în străinătate, în condițiile legii, pentru obținerea 
suportului necesar pentru elaborarea, finanțarea și implementarea strategiilor/proiectelor cu 
finanțare europeană, națională, regională și locală de dezvoltare a turismului din județul Bistrița-
Năsăud, precum și pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor stabilite în Statutul Asociației.  

Art.2.-Se însușește Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism 
în județul Bistrița-Năsăud”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.-Se însușește Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în județul 
Bistrița-Năsăud”, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.4.-(1)-Se aprobă participarea Comunei Budacu de Jos cu suma de 5000 lei, 
reprezentând aportul comunei Budacu de Jos la constituirea patrimoniului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în județul Bistrița-Năsăud”. 

(2)- Se aprobă participarea Comunei Budacu de Jos cu suma de 15000 lei, reprezentând 
cotizația anualaă / membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în județul 
Bistrița-Năsăud”. 

Art.5.-Se mandatează Primarul Comunei Budacu de Jos, domnul Simionca Florin-Sandu, 
în calitate de reprezentant al Comunei Budacu de Jos, cu drept de vot, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în județul Bistrița-Năsăud”. 

Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul comunei Budacu de Jos.   

Art.7.-Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budacu de Jos în 
şedinţă ordinară, cu ____ voturi „pentru”,  ____ ”împotrivă” şi ____ „abţineri” din ____ consilieri 
prezenţi. 

Art.8.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija 

secretarului comunei, cu: 

   -    Instituţia Prefectului, Judeţul Bistriţa – Năsăud; 

 - Primarul comunei Budacu de Jos; 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Tursim în Bistrița-Năsăud”; 

 

 

 

             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ 
                 GORDON  IOAN                       SECRETAR GENERAL, 

             VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
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Din 11 februarie 2022     
 

 

 

 


