
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 105 

din 13 august 2015 

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 

 „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.15.482/7.08.2015 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. „b” şi „e”, ale alin. (6) lit.„c”, precum şi 

cele ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației „Zona 

Metropolitană Tîrgu Mureş”, conform anexelor nr.1. şi nr.2, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre, 

reprezentantul Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze aprobarea 

modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să 

îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta, inclusiv actualizarea 

actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la înfiinţarea Asociaţiei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi 

Asociaţiei „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş”, care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona 

Metropolitană Tîrgu Mureş” 

 

Asociația „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş” s-a constituit prin voinţa liberă a 

membrilor fondatori, consiliile locale din zona periurbană, respectiv Consiliul 

Județean Mureș şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 246/2005 şi a propriului statut, în scopul dezvoltării zonei metropolitane 

Tîrgu Mureș din perspectiva relațiilor economice, sociale, culturale, turistice, 

sportive existente între autoritățile administrației publice locale componente ale 

zonei. 

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost înființată și pentru o mai bună 

funcționare a Asociației, având în vedere unele situații ivite de la înfiinţarea 

asociaţiei în 2006, apare ca necesară modificarea Actului Constitutiv şi a 

Statutului Asociației. 

În esenţă, modificările celor două acte vizează completarea obiectivelor 

asociaţiei, reglementarea primirii de noi membri, a obligaţiilor membrilor, a 

termenelor și mijloacelor prin care se face convocarea Consiliului Metropolitan, a 

modului de desfăşurare a şedinţelor şi adoptarea hotărârilor, stabilirea unor 

măsuri legate de componenţa şi funcţionarea Consiliului Director, a Comisiei de 

cenzori, respectiv înlăturarea unor prevederi statutare care sunt contrare 

dispoziţiilor legale incidente. 

În conformitate cu prevederile art. 29 din Statut modificarea Actului Constitutiv, 

sau a Statutului Asociaţiei se decide de către Consiliul Metropolitan, în şedinţă 

extraordinară, şi va respecta procedurile legal impuse pentru înfiinţarea 

Asociaţiei, cu obligativitatea înscrierii menţiunii modificatoare în registrul special 

al asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Tîrgu Mureş.  

Întrucât membru în Asociaţia „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş” este Consiliul 

Judeţean Mureş, în considerarea modificării condiţiilor iniţiale ale asocierii, avute 

în vedere la adoptarea Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.24/2006 privind 

aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu 

Mureş, a contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la patrimoniul iniţial al Asociaţiei, 

precum şi a cotizaţiei anuale pentru sprijinirea activităţii acesteia, se impune 

aprobarea modificării celor două acte de către autoritatea publică judeţeană şi 

mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, ca reprezentant în Consiliul 

Metropolitan, să voteze aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului 
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    2/2 

 

Asociației, respectiv să îndeplinească toate procedurile legale care decurg din 

aceasta, inclusiv actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de 

la înfiinţarea Asociaţiei. 

Din perspectiva celor de mai sus, supunem spre aprobare modificarea Actului 

Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş”, conform 

proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Şef Serviciu 

Verificat: Genica Nemeş – Director executiv 
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