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 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. 113 
din 27 septembrie 2018 

privind aprobarea aderării Județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația 

Română pentru Smart City și Mobilitate 

 
Consiliul Județean Mureș, 

Văzând expunerea de motive nr.20025/20.09.2018 a Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Regională și 

Implementare Proiecte, raportul Serviciului Juridic, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere invitațiile de aderare transmise de Asociația Română pentru Smart 

City și Mobilitate, înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr.14780/11.07.2018 și 

nr.14781/11.07.2018,  

În considerarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului Asociației 

Române pentru Smart City și Mobilitate și ale Deciziei nr.3/2017 a Consiliului Director 

al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate privind scutirea instituțiilor 

publice de la plata cotizației de membru,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.e) și ale alin.(6) lit.a), coroborate cu cele 

ale art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă aderarea Județului Mureș, în calitate de membru, la 

Asociaţia Română pentru Smart City și Mobilitate. 

Art.2. Se însuşeşte Statutul Asociaţiei Române pentru Smart City și Mobilitate, cuprins 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter 

Ferenc, să semneze, în numele și pe seama Județului Mureș, documentele necesare 

aderării la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate și să reprezinte Județul 

Mureş în Adunarea Generală a Asociației. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte și Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire. 

PREȘEDINTE                         Contrasemnează 

Péter Ferenc                         SECRETAR 

                  Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea aderării Județului Mureș, în calitate de membru, la 

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate  

 

Prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 14780/11.07.2018 și nr. 

14781/11.07.2018, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) a 

transmis autorității publice județene invitația de a adera la această asociație. 

ARSCM este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, având 

ca obiective principale dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din țară, 

dezvoltarea Industriei Smart City precum și atragerea atenției asupra importanței pe 

care o au activitățile de implementare a soluțiilor inteligente pentru nivelul de trai al 

oamenilor, pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru integrarea tehnologiei în 

comunități și pentru a ușura accesul la informațiile provenite de la autorități, la 

informații și soluții ce pot spori calitatea vieții, sănătății și securității oamenilor.  

ARSCM reunește elita profesioniștilor și experților în fiecare domeniu reprezentativ 

pentru Industria Smart City (guvernare, economie, mobilitate, mediu, cetățeni, 

condiții de trai) și se bucură de recunoaștere internațională fiind partener în diverse 

programe  internaționale. 

Aderarea și participarea în calitate de membru la activitățile ARSCM vor contribui la 

așezarea Județului Mureș pe harta Smart City a României. Printre beneficiile aderării 

la această asociație menționăm: accesul la cele mai noi tehnologii și informații 

privind industria Smart City;  posibilitatea de a participa în programe cu finanțare 

europeană; promovarea priorităților județului în rândul membrilor și partenerilor 

ARSCM; participarea la cele mai importante evenimente ale industriei Smart City. 

În baza Deciziei nr.3/2017 a Consiliului Director al ARSCM, instituțiile publice 

(ministere, prefecturi, consilii județene și primării) care aderă în calitate de membru 

al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate sunt scutite de plata unei 

cotizații.  

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aderarea Județului Mureş, în calitate de membru, la Asociația Română pentru 

Smart City și Mobilitate.  

VICEPREȘESINTE 

Ovidiu Dancu 

   Nr. 20025/20.09.2018 

   Dosar _________________ 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în 

calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate  

 

 

Prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 14780/11.07.2018 și nr. 

14781/11.07.2018, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) a transmis 

autorității publice județene invitația de a adera la această asociație. 

În Europa există o serie de exemple de comunități “smart”, care folosesc tehnologia 

modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public,  relația cetățenilor 

cu autoritățile sau condițiile de locuit și sistemele de sănătate și educație sau pentru a 

reduce poluarea și consumul de energie. 

România se află la început pe acest drum iar Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate militează pentru o comunitate formată din cetățeni, companii și instituții 

publice implicate activ în dezvoltarea comunităților locale și preocupate să ofere cele 

mai bune servicii și soluții pentru locuitorii acestora.  

ARSCM este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, având ca 

obiective  principale dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din țară, dezvoltarea 

Industriei Smart City precum și atragerea atenției asupra importanței pe care o au 

activitățile de implementare a soluțiilor inteligente pentru nivelul de trai al oamenilor, 

pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru integrarea tehnologiei în comunități și 

pentru a ușura accesul la informațiile provenite de la autorități, la informații și soluții 

ce pot spori calitatea vieții, sănătății și securității cetățenilor.  

ARSCM reunește elita profesioniștilor și experților în fiecare domeniu reprezentativ 

pentru Industria Smart City ( guvernare, economie, mobilitate, mediu, cetățeni, condiții 

de trai) și se bucură de recunoaștere internațională fiind partener în diverse programe  

internaționale. 

Printre beneficiile aderării Județului Mureș la ARSCM menționăm: 

- accesul la cele mai noi tehnologii și informații privind industria Smart City; 

- posibilitatea de a participa în programe cu finanțare europeană; 

- promovarea priorităților județului în rândul membrilor și partenerilor ARSCM; 

- participarea la cele mai importante evenimente ale industriei Smart City. 

 

              Nr.20037/20.09.2018 

                Dosar ________ 

 

 

 



                 2/2 

 

Aderarea și participarea în calitate de membru la activitățile ARSCM ar putea contribui 

la așezarea Județului Mureș pe harta Smart City a României putând deveni astfel nu doar 

un reper de bună practică și demn de urmat, dar mai ales un catalizator pentru regiune, 

prin: 

- atragerea unui număr semnificativ de investitori și start-up-uri dornice să se implice 

într-un viitor proiect: ”Mureș Smart City”; 

- deschiderea unor noi orizonturi de investiții și dezvoltare locală prin atragerea de 

parteneri care ar urma să dezvolte facilități de cercetare și inovare; 

- elaborarea și implementarea proiectului: ”Mureș Smart City” – laborator regional 

pentru servicii și produse Smart City prin conectarea factorilor relevanți – instituții 

publice centrale și locale, companii, ONG-uri și universități . 

În baza Deciziei nr.3/2017 a Consiliului Director al ARSCM, instituțiile publice (ministere, 

prefecturi, consilii județene și primării) care aderă în calitate de membru al Asociației 

Române pentru Smart City și Mobilitate sunt scutite de plata unei cotizații.  

În calitatea de membru al Asociației, Județul Mureș va putea beneficia în viitor de 

realizarea unui ”Audit Smart City” și de realizarea unui document strategic numit 

”Planul de Dezvoltare Smart City al Județului Mureș”. 

 

Luând în considerare cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aderarea Județului Mureş, în calitate de membru, la Asociația Română pentru 

Smart City și Mobilitate.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Valer Bățaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Simona Cioban_consilier 
Verificat: Călin Suciu_șef serviciu 
2 exemplare              
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în 

calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr.20025/20.09.2018 şi raportul de specialitate nr. 

20037/20.09.2018 al Direcției Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese, că Asociația Română 

pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) a transmis autorității publice județene 

invitația de a adera la aceasta. ARSCM este persoană juridică română de drept 

privat, fără scop patrimonial, având ca obiective principale dezvoltarea 

comunităților creativ-inteligente din țară, dezvoltarea Industriei Smart City 

precum și atragerea atenției asupra importanței pe care o au activitățile de 

implementare a soluțiilor inteligente pentru nivelul de trai al oamenilor, pentru 

îmbunătățirea calității vieții, pentru integrarea tehnologiei în comunități și pentru 

a ușura accesul la informațiile provenite de la autorități, la informații și soluții ce 

pot spori calitatea vieții, sănătății și securității oamenilor. Aderarea și 

participarea în calitate de membru la activitățile ARSCM vor contribui la așezarea 

Județului Mureș pe harta Smart City a României. Beneficiile aderării ar fi accesul 

la cele mai noi tehnologii și informații privind industria Smart City,  posibilitatea 

de a participa în programe cu finanțare europeană, promovarea priorităților 

județului în rândul membrilor și partenerilor ARSCM, participarea la cele mai 

importante evenimente ale industriei Smart City. 

Potrivit prevederilor art.17 din Statutul ARSCM, calitatea de membru poate fi 

dobândită de persoane fizice și persoane juridice care, cunoscând statutul 

acesteia, sunt de acord cu toate prevederile cuprinse în acesta, pe care se obligă 

să le respecte întrutotul. 

Nr.20037/20.09.2018 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Analizând clauzele Statutului ARSCM, apreciem că acestea respectă și reflectă 

dispozițiile legale în materie, sens în care poate fi însușit ca atare. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) 

lit.”e” și ale alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, potrivit cărora consiliul 

județean aprobă asocierea cu persoane juridice române, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Județului 

Mureș, în calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 

 



�
Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
CIF 37068625,  
Registrul Special, Partea A, secțiunea  I, nr.18/15.02.2017
______________________________________________________________________________

Consiliul Director al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate
DECIZIA nr. 3 din 02.03.2017

    În data de 02.03.2017 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației Române pentru 
Smart City și Mobilitate, în următoarea componență :

• Dumitrașcu Eduard Călin
• Enescu Mădălina Catrinel
• Bâzdoacă Gherghina

In conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu prevederile actului constitutiv al 
asociatiei, Consiliul Director al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate întrunit în 
ședință în data de 02.03.2017 adoptă cu unanimitate de voturi urmatoarea

DECIZIE :

Articol 1:  Se aprobă ca următoarele instituții publice: 

- Ministere
- Prefecturi
- Consilii Județene
- Primării 

care aderă în calitate de membru al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate să 
fie scutite de plata unei cotizații.

Articol 2: Se aprobă ca pentru companiile nou-înființate sau având o cifră de afaceri sub 
100.000 euro/an cotizația anuală să fie echivalentul în lei al sumei de 600 euro. 

Articol 3: Se aprobă ca pentru companiile având o cifră de afaceri peste 100.000 euro/an 
cotizația anuală să fie echivalentul în lei al sumei de 2500 euro.

Decizia intră în vigoare de la data prezentei.

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate 

__________________
București, 02.03.2017
Nr. 3
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