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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea Statutului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și 

Regiune în forma finală aprobată prin hotărâre de Consiliu Local  

 

 

În ședința Adunării Generale a Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune 

din data de 02.04.2021, în conformitate cu prevederile Statutului Asociației pentru Promovarea 

Turismului din Oradea și Regiune,  

Având în vedere punctele de pe ordinea de zi și voturile exprimate cu ocazia ședinței AGA; 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR  

hotărăște: 

 

1. Alegerea noilor membri in Consiliului Director  APTOR. 

- Se ia act de faptul că numărul membrilor Consiliului Director a fost redus de la 9 

membri la 7 membri în cadrul Adunării Generale a Asociaților din 08.12.2020. Membrii 

actuali ai Consiliului Director sunt următorii: Eugenia Borbei, Adrian Foghiș, Felicia Țenț, 

Daniela Lazăr, Romeo Ionescu, Fechete Dumitru, Alina Silaghi.  

- Se supune la vot alegerea noilor membri. În ceea ce îl privește pe domnul Adrian 

Foghiș,  menționăm că acesta se retrage din calitatea de membru al Consiliului Director, 

având în vedere că a devenit incompatibil cu această funcție. În locul lui se propune 

Letiția Moțoc. În rest ceilalți 6 membri ai Consiliului Director mai sus menționați rămân 

aceiași. Se supune la vot componența și mandatul membrilor noului Consiliu Director. 

Astfel durata mandatului:   

✓ Eugenia Borbei – prelungire  3 ani 

✓ Letiția Moțoc – numire 1 an 

✓ Felicia Țenț – prelungire 3 ani 

✓ Daniela Lazăr – prelungire  3 ani 

✓ Romeo Ionescu – prelungire 3 ani 

✓ Fechete Dumitru – prelungire 3 ani 

✓ Alina Silaghi – prelungire 3 ani. 
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2. Modificarea Statutului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și 

regiune.  

 

Se aprobă modificarea statutului APTOR în sensul că: 

- Se unifică Actului constitutiv APTOR cu Statutul, fiind adoptat un singur document, 

respectiv Statut.   

- Se ia act de schimbarea reprezentantului membrului fondator Zona Metropolitană 

Oradea, respectiv domnul Foghiș Adrian va fi înlocuit cu dna Moțoc Letiția ca și 

reprezentant al Zona Metropolitană Oradea. Această înlocuire are la bază dispoziția 

nr.2 din 26.02.2021 a Asociației Zona Metropolitană Oradea. Mandatul dnei Moțoc 

Letiția ca reprezentant al Zona Metropolitană Oradea în cadrul Asociației pentru 

promovarea turismului din Oradea și regiune se limitează la 1 An, respectiv perioada 

01.03.2021 – 01.03.2022 

- Ca urmare a acestor modificări , precum și a celorlalte hotărâri adoptate în prezenta 

ședință, se adoptă un Statut actualizat care va cuprinde noua componență a 

reprezentanților membrilor în Adunarea Generală a Asociației, noua componență a 

Consiliului Director, cenzorul.  Aceste modificări au loc în baza și următoarelor 

documente:  a) Act Adițional la statutului APTOR având încheiere de dată certă nr.6 din 

16.02.2021 adoptat în temeiul hotărârii AGA APTOR nr.55/23.12.2020, b) statutul 

Asociației din 09.12.2020. 

 

3. Regularizarea problemelor privind autorizarea modificărilor ce au avut loc în 

structura de conducere APTOR.  

Secretarul ședinței dă citire istoricului modificărilor actului constitutiv și statut al APTOR 

adoptate în perioada 23.09.2016 – 23.12.2020. Membrii prezenți la ședință iau act de aceste 

modificări fiind de acord în totalitate cu acestea. Se aproba acest punct din ordinea de zi.  

  

4. Modificarea sediului Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și 

regiune.  

Secretarul ședinței dă citire istoricului modificărilor privind sediul asociației.  Membri prezenti 

la sedinta iau act de aceste modificări fiind în totalitate de acord cu acestea. Se aproba 

modificarea sediului asociației în Str. Primăriei nr. 3, parter, Oradea.   

 

5. Numirea Directorului executiv APTOR  

Conform hotărârilor adoptate în ședința AGA APTOR din data de 08.12.2020 a fost numit 

director executiv interimar domnul Alexandru Chira. Se supune la vot numirea domnului 

Alexandru Chira în funcția de director executiv al asociației până la revocare.   

 

6. Numirea cenzorului APTOR. 

Se supune la vot numirea în funcția de cenzor a dnei Filimon Dana, pe o perioadă de 3 ani.  

 



                                                                                                           

 
 

 

 

                        
 
                           Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune 
                           www.visitoradea.com 

3 
 

 

7. În baza procesului verbal de ședintă se adoptă următoarele documente: Hotărâri AGA 

APTOR, Actul adițional la statutul APTOR și Statutul actualizat cu privire la deciziile 

aprobate în ședință. Împuternicit să semneze toate aceste hotărâri și înscrisuri este 

președintele Asociației. 

 

8. Se aprobă împuternicirea Președintelui Asociației să reprezinte Asociația în vederea 

efectuării tuturor  demersurilor necesare pentru înregistrarea modificărilor  adoptate  

în ședință și a Statutului actualizat împreună cu documentația aferentă, la instanța 

competentă precum și oriunde va fi necesar, personal sau prin împuterniciți, sens în 

care va putea formula și semna  orice fel de cereri și declarații. 

 

 

Prezenta Hotărâre s-a încheiat în 7 (șapte) exemplare, azi, data 02.04.2021. 

 

 

Președintele Asociației, 

           Mihai Jurca      

     

 

 

          Secretar de ședință, 

Mariana Macovei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.57/02.04.2021 

Adoptată cu un număr de 6 voturi (6 voturi “pentru” / 1“absent “/ 0 “împotrivă”) 

 


