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Anexa nr. 2 la H.C.J. Mureş nr.99/29.06.2017 

 

Propuneri pentru modificarea  

Statutului  Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu Mureş 

 

Art.23. „Consiliul director – Componenţă şi organizare” se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Consiliul Director, ai căror membri sunt aleși pe durata mandatului prevăzută de 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală pentru aleșii locali, 

perioadă care se prelungește până la alegerea noii conduceri operative a 

Asociației, prin vot secret de către Consiliul Metropolitan, este organul de 

administrare și de punere în executare a hotărârilor Consiliului Metropolitan, 

fiind alcătuită din 3 membrii – doi copreședinți și un vicepreședinte, după cum 

urmează : 

Co-președinte__________________ 

Co-președinte_________________ 

Vicepreședinte_________________ 

a) Co-președinții sunt aleși de Consiliul Metropolitan pentru perioada 

mandatului electoral, care se prelungește până la alegerea de către Consiliul 

Metropolitan  a celor doi co-președinți. Pentru perioade limitate, oricare 

dintre co-președinți poate împuternicii unul din membrii Consiliului Director 

spre a-l înlocui în exercitarea atribuțiilor sale. Co-președinții reprezintă 

Asociația în toate actele vieții civile și sunt investiți  cu toate puterile în 

acest caz. Copreședinții au drept de semnătură față de organismele bancare și 

financiare sau îl pot delega pe vicepreședintele Consiliului Director în acest 

scop. 

b) Vicepreședintele este ales de către Consiliul Metropolitan pe perioada 

mandatului prevăzut de Legea nr 215 /2001 privind administrația publică 

locală, care se prelungește până la alegerea de către Consiliul Metropolitan al 

noului vicepreședinte. Vicepreședintele face parte din Consiliul Director, 

însușindu-și în acest fel toate atribuțiile. El poate reprezenta Asociația față 

de terțe persoane, fizice sau juridice. Pentru perioade limitate poate înlocui 

copreședinții în exercitarea atribuțiilor acestora 

c) În caz de vacantare, din diferite motive, a unui loc de membru în Consiliul 

Director, la prima şedinţă a Consiliului Metropolitan se va proceda la alegerea 

acestuia, în condiţiile prevăzute de lege şi statut.  

   Nr. _________/__________ 

   Dosar IVA2 

 

 


