
ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI ”VISIT MUREȘ” EGYESÜLET  

 

Art.1. Asociația “VISIT  MUREȘ“ EGYESÜLET , înființată prin act constitutiv și 

statut de către 

ASOCIAȚII: 
JUDEȚUL MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, judeţul Mureş, 
având cod fiscal 4322980, cod IBAN ………….. deschis la Trezoreria municipiului 
Tîrgu Mureş, reprezentat prin Preşedinte Peter Ferenc   
 

SERVICIUL PUBLIC  JUDEȚEAN SALVAMONT SALVAESPO MUREȘ, cu sediul în 

Târgu Mureș, str………, având codul fiscal…………, cont bancar deschis la 

Trezoreria municipiului Târgu Mureș, reprezentat prin Kovacs Zoltan Robert,  

MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș, strada Mărăști 8A, 

având codul fiscal…………, cont deschis la Trezoreria Târgu Mureș, reprezentat 

prin Sos Zoltan, în calitate de director 

care s-au asociat și au constituit sus-numita asociație în baza prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare. Fondatorii Asociației sunt persoanele 
desemnate la articolul 1  din prezentul Act Constitutiv. 
 
Art.2. (1) DENUMIREA  Asociației este: ASOCIAȚIA “VISIT  MUREȘ“ EGYESÜLET, 
denumită în continuare Asociație, conform Dovezii de disponibilitate a 
denumirii  nr 162844 din 23.08/ 2017 eliberat de Ministerul Justiției. 
(2) Denumirea completă prevăzută la alin 1 se va regăsi în toate actele 
Asociației, precum și pe ștampila acestuia. 
 
Art.3. (1) Sediul asociației se află în Târgu Mureș str Primăriei nr 2  județul 
Mureș 
(2) În vederea realizării domeniului de activitate, Asociația poate înființa filiale 
și sucursale în țară și străinătate. 
 
Art.4. (1) Scopul Asociației îl constituie implementarea politicilor de turism al 
județului Mureș , în vederea promovării potențialului acesteia pe plan local, 
național  și internațional.  
 
 
 
 
 



(2) Asociația are următoarele obiective: 

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

 Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului 
în județul Mureș 

 Sprijinirea instituțiilor publice și private în domeniul turismului 

 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, 

 Creșterea calității serviciilor turistice din județ prin formarea 
continuă a cadrelor și agențiilor de turism, în condițiile legii, 

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

 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 

 Identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanțare a 
unor proiecte noi din domeniul turismului, 

 Încurajarea calității, a bunelor practici prin acordarea de etichete de 
calitate 
 
Art.5. Asociația are  personalitate juridică de drept privat, conform  
prevederilor Ordonanței Guvernului nr 26/2000, cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art.6. Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată, începând cu data 
înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei 
Târgu Mureș. 
 
 



Art.7. (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 3000 lei și constă din aporturi 
în numerar al membrilor fondatori, astfel: 
a) Consiliul Județean Mureș 1000 lei  
b) Serviciul Public Județean Salvamont Salvaespo Mureș 1000 lei  
c) Muzeul Județean Mureș 1000 lei  
(2) Asociații vor putea aduce în patrimoniul Asociației și aporturi în natură. 
(3) Patrimoniul social inițial al Asociației se poate completa cu venituri din 
contribuțiile membrilor Asociației, cotizații, taxe de înscriere ce vor fi stabilite 
de Adunarea Generală, sponsorizări, donații, subvenții sau alte contribuții în 
bani/sau în natură de la persoane fizice și juridice, precum și  finanțări 
nerambursabile prin programe ale UE sau de altă natură , contribuții de la 
bugetele locale sau bugetul național, contravaloarea unor servicii de instruire 
sau consultanță pentru terți, acordate în condițiile legii,  încasări rezultate în 
urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație 
 
Art.8. Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de 
Asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în 
aceleași societăți comerciale se investesc obligatoriu pentru realizarea scopului 
și obiectivelor asociației. 
 
Art.9. Organele de conducere și de control ale asociație sunt: 
a) Adunarea Generală a Asociațiilor 
b) Consiliul Director 
 
Art.10. Adunarea Generală a Asociaților este organul  suprem de conducere a 
Asociației, format totalitatea asociaților , în condițiile legii.  
 
Art.11. (1) Adunarea Generală a Asociaților  este condus de un președinte. 
(2) Președintele AGA este, președintele ales al  Consiliului Județean Mureș, pe 
perioada mandatului său.  
Modul de funcționare și atribuțiile AGA sunt stabilite de Statutul Asociației. 
 
Art.12.(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației și  
asigură punerea în aplicare  a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților și se 
compune din 3 membri aleși, dintre membrii AGA pe o perioadă de 3 ani , 
începând de la data înregistrării Asociației, precum și din secretar .  
(2) Președintele Adunării Generale a Asociaților este și președintele Consiliului 
Director. 
 
 
 
 
 
 



Art.13. Componența nominală a consiliului director este următoarea: 
 
Domnul/doamna ______ - Preşedinte 
Domnul/doamna ______ – Vicepreședinte 

Domnul/doamna    ____membru  
 
Art.14. Activitatea Asociației se va desfășura prin aparatul tehnic, condus de un 
director executiv. 
 
Art.15. (1) Consiliul Director al Asociației numește un director executiv al 
aparatului tehnic. Acesta va îndeplini orice atribuții prevăzute în statut sau 
stabilite de Adunarea Generală Asociaților, Consiliul Director sau fișa postului. 
Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcții executive al aparatului 
tehnic al asociației 
(2) Directorul executiv nu face parte, din componența organelor de conducere 
și administrare ale asociației, dar are vot consultativ în Adunarea Generală a 
Asociaților  și Consiliul Director. 
 
Art.16.(1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate 
directorului executiv, în domenii conforme cu scopul și obiectivele asociației 
(2) Atribuțiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin regulament de organizare și 
funcționare, pe baza propunerii consiliului director,aprobate de Adunarea 
Generală a Asociaților . 
 
Art.17. (1) Controlul financiar al asociației este asigurat de un cenzor, ales de 
Adunarea Generală a Membrilor Asociați , pentru un mandat de 3 ani. 
(2) Membrii Adunării Generale a Asociaților  nu pot fi cenzori. 
(3) Primul cenzor al Asociaţiei este domnul/doamna posesor a __ seria __ nr.__ 
domiciliat în _____, str. ____ nr.____, judeţul _____. 
 
 
Art.18. Atribuțiile cenzorului sunt prevăzute în statutul asociație. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art.19. Se împuternicește doamna Lefter Erika, consilier juridic în cadrul 
Consiliului Județean Mureș, cetățean român, având CNP 2731119264374, 
posesor al CI seria MS nr 795756 , eliberat de SPCLEP Târgu Mureș la data de 
10.03.2014, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa 
Judecătoriei Târgu Mureș.  
 
Târgu Mureș. ……../……… 
 
Asociații: 
Județul Mureș 
Prin președinte Peter Ferenc 
 
Serviciul Public Județean Salvamont Salvaespo Mureș 
Prin Kovacs Robert  
 
Muzeul Județean  
Prin director Sos Zoltan  


