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Anexa nr. 1 la H.C.J.Mureş nr.35/25.02.2021 

 

Actul Constitutiv al Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș” se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

«Actul Constitutiv  

al Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş” 

 

Datele de identificare ale asociaţilor  

Asociaţia ”Zona Metropolitană Târgu Mureş” fondată potrivit Actului Constitutiv de 

către: 

Consiliul Judeţean Mureş, în numele şi pe seama Judeţului Mureş, cu sediul în Târgu 

Mureş, Piaţa Victoriei, nr. 1, cod 540026, reprezentat prin ………………………………, 

domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP………………..,  

Consiliul Local Municipal Târgu Mureş, în numele şi pe seama Municipiului Târgu 

Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, Piaţa Victoriei, nr.3, cod 540026, , reprezentat 

prin………….., domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS 

nr…………, având CNP………………..,  

Consiliul Local Ungheni, în numele şi pe seama Oraşului Ungheni, cu sediul în 

Ungheni, str. Principală, nr.357, cod 547605, reprezentat prin………….., domiciliat în 

…………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP………………..,  

Consiliul Local Acăţari, în numele şi pe seama Comunei Acăţari, cu sediul în Acăţari, 

str. Principală, nr.100, cod 547005, reprezentat prin………….., domiciliat în …………….., 

str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având CNP………………..,  

Consiliul Local Ceuaşu de Câmpie, în numele şi pe seama Comunei Ceuaşu de 

Câmpie, cu sediul în Ceuaşu de Câmpie, str. Principală, nr.364 cod 547140, 

reprezentat prin………….., domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al 

CI seria MS nr…………, având CNP………………..,  

Consiliul Local Corunca, în numele şi pe seama Comunei Corunca, cu sediul în 

Corunca, str. Principală, nr.100, cod 547367, reprezentat prin…………..,domiciliat în 

…………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP………………..,  

Consiliul Local Crăciuneşti, în numele şi pe seama Comunei Crăciuneşti, cu sediul în 

Crăciuneşti, str. Principală, nr.298/B, cod 547175, reprezentat prin………….., 

domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP………………..,  

Consiliul Local Cristeşti, în numele şi pe seama Comunei Cristeşti, cu sediul în 

Cristeşti, str. Principală, nr.678, cod 547185, reprezentat prin………….., domiciliat în 
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…………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP………………..,  

Consiliul Local Ernei, în numele şi pe seama Comunei Ernei, cu sediul în Ernei, str. 

Principală, nr.428, cod 547215, reprezentat prin………….., domiciliat în …………….., 

str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având CNP………………..,  

Consiliul Local Gheorghe Doja, în numele şi pe seama Comunei Gheorghe Doja, cu 

sediul în Gheorghe Doja, str. Principală, nr.6, cod 547260, reprezentat prin………….., 

domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP……………….., 

Consiliul Local Livezeni, în numele şi pe seama Comunei Livezeni, cu sediul în 

Livezeni, str. Principală, nr.76, cod 547365, reprezentat prin………….., domiciliat în 

…………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP……………….. 

Consiliul Local Pănet, în numele şi pe seama Comunei Pănet, cu sediul în Pănet, str. 

Principală, nr.191, cod 547450, reprezentat prin………….., domiciliat în …………….., 

str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având CNP………………..,  

Consiliul Local Sâncraiu de Mureş, în numele şi pe seama Comunei Sâncraiu de 

Mureş, cu sediul în Sâncraiu de Mureş, str. Principală, nr.197/A, cod 547525, 

reprezentat prin………….., domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al 

CI seria MS nr…………, având CNP………………..,  

Consiliul Local Sângeorgiu de Mureş, în numele şi pe seama Comunei Sângeorgiu de 

Mureş, cu sediul în Sângeorgiu de Mureş, str. Principală, nr.166, cod 547530, 

reprezentat prin………….., domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al 

CI seria MS nr…………, având CNP………………..,  

Consiliul Local Sânpaul, în numele şi pe seama Comunei Sânpaul, cu sediul în 

Sânpaul, str. Principală, nr.261, cod 547550, reprezentat prin………….., domiciliat în 

…………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS nr…………, având 

CNP………………..,  

Consiliul Local Sântana de Mureș, în numele şi pe seama Comunei Sântana de Mureș, 

cu sediul în Sântana de Mureș, Str. Morii, nr. 26, cod 547565, reprezentat 

prin………….., domiciliat în …………….., str…………., nr………….., posesor al CI seria MS 

nr…………, având CNP……………….., 

 

Art.1. Denumirea Asociaţiei 

(1) Denumirea acesteia este Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”. 

Această denumire va fi menţionată în toate înscrisurile emanate de la Asociaţie. 

(2) Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” este o asociație de dezvoltare 

intercomunitară înființată prin voința liberă a membrilor fondatori, constituită şi 

organizată în temeiul ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

(3) Asociația își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu 

prezentul Statut. Asociația este persoană juridică română de drept privat și are 

statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, fără scop patrimonial, cu 

caracter neguvernamental și apolitic, constituită în vederea atingerii scopului și 
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obiectivelor, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune 

economică proprie, ștampilă, putând avea și însemne proprii. Asociația întocmește, 

în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale. 

(4) Asociația are calitatea de autoritate contractantă în sensul art.4 din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2. Sediul 

(1) Sediul Asociaţiei se află în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2 judeţul 

Mureş, cod 540026. 

(2) Schimbarea sediului sau deschiderea de filiale, în aceeaşi localitate sau în alte 

localităţi din ţară, va putea fi hotărâtă de Adunarea Generală a Asociaților, în 

temeiul dispoziţiilor legale şi ale prezentului Statut, cu respectarea declarării la 

grefa Judecătoriei a noului sediu, prin act autentic, pentru a se opera menţiunile în 

Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor. 

Art.3. Durata de funcţionare 

Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea precizată în statut pe termen 

nedeterminat. 

Art.4. Scopul Asociaţiei 

(1) Asociaţia  are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-

teritoriale care alcătuiesc asociaţia, din perspectiva relaţiilor economice, sociale, 

culturale, turistice şi sportive, existente între autorităţile administraţiei publice 

locale componente ale zonei, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare 

de interes zonal sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii publice. 

(2) Asociaţia are ca scop şi înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, 

monitorizarea şi gestionarea în comun a Serviciului de transport public de persoane 

(denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 

publice de interes zonal sau regional. 

(3) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în 

baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii (denumit(e) în 

continuare contract(e) de delegare) atribuit(e) operatorilor conform prevederilor 

Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile.   

Art.5. Obiectivele Asociației 

(1) Asociația își propune următoarele obiective generale: 

a) asigurarea dezvoltării patrimoniului Asociației; 

b) sprijinirea dezvoltării economico-sociale a zonei metropolitane; 

c) identificarea căilor și mijloacelor de îmbunătățire a infrastructurii administrației 

publice locale; 

d) valorificarea potențialului economic local și identificarea unor surse de finanțare 

interne și externe; 

e) sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mici și mijlocii; 
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f) stimularea și atragerea capitalului străin;  

g) promovarea imaginii și potențialelor de dezvoltare a zonei; 

h) promovarea intereselor zonei metropolitane, precum și apărarea intereselor 

membrilor Asociației; 

i) inițierea și derularea unor programe și proiecte proprii şi în regim de parteneriat 

menite să conducă la dezvoltarea zonei metropolitane; 

j) constituirea și atragerea de fonduri necesare activității asociației; 

k) schimburi informaționale cu alte zone metropolitane; 

l) elaborarea și promovarea de planuri și strategii de dezvoltare și implementarea 

acestora; 

m) susţinerea şi sprijinirea implementării proiectelor în zona metropolitană; 

n) atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse; 

o) accesarea de finanțări din fonduri nerambursabilă în domeniile de interes ale 

Asociaţiei; 

q) dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice; 

(r) dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar. 

(2) Obiectivele specifice în domeniul Serviciului public de transport, sunt: 

a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului; 

b) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile 

administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de 

gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes 

general; 

c) elaborarea şi aprobarea caietului/caietelor de sarcini şi 

regulamentului/regulamentelor Serviciului; 

d) elaborarea şi aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractului/contractelor 

de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a 

operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din 

Legea nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) încheierea contractului/contractelor de delegare cu operatorii, în numele şi pe 

seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună 

calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. (În funcţie de specificul activităţilor care 

compun Serviciul, delegatar pot fi toţi membrii Asociaţiei pentru toate activităţile 

sau numai o parte din aceştia pentru anumite activităţi.); 

f) monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare şi să informeze 

regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate 

de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, 

executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat 

utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, 

să aplice penalităţile contractuale; 
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g) identificarea şi propunerea oricărei acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de 

finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului; 

h) îmbunătăţirea planificării investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului. 

(3) Pentru atingerea obiectivelor asociaţiei, domeniile de colaborare avute în vedere, 

fără a se limita însă la acestea, sunt: 

(a) amenajarea teritoriului zonal pe baza documentațiilor de urbanism şi a 

strategiilor aprobate (PATJ, PUG-uri, Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane, 

etc.); 

(b) politici şi programe sectoriale privind dezvoltarea economică, locuinţele, 

utilităţile şi serviciile publice; 

(c) finanțarea şi/sau co-finanţarea programelor şi proiectelor prioritare de interes 

comun; 

(d) fiscalitatea proprietăţilor şi managementul patrimoniului imobiliar; 

(e) mediul înconjurător; 

(f) organizarea și asigurarea transportului public în zona metropolitană; 

(g) organizarea instituţională şi dezvoltarea resurselor umane; 

(h) susținerea sistemului de sănătate; 

(i) susținerea inovării și folosirea tehnicilor informaționale și a comunicațiilor; 

(j) promovarea inovării sociale; 

(k) îmbunătățirea indicatorilor de mobilitate a zonei. 

Art.6. Patrimoniul iniţial al asociaţiei 

(1) Asociaţii fondatori constituie, prin aport în numerar, activul patrimoniului 

Asociaţiei, în valoare de 3.300 RON, sumă ce va fi depusă la bancă. Contul se va 

deschide la Raiffeisen Bank, cu sediul în Târgu Mureş, într-un cont separat, deschis în 

numele asociaţiei. 

(2) Cotizaţiile membrilor se raportează la numărul de locuitori din fiecare unitate 

administrativ teritorială membră şi a fost stabilită la 0,50 RON/locuitor/an, la care se 

adaugă aportul Consiliului Judeţean Mureş, raportat la numărul locuitorilor din toate 

unităţile administrativ teritoriale care fac parte din Asociaţia. 

(3) Patrimoniul Asociaţiei va fi majorat prin aportul în numerar sau în natură, 

provenind de la asociaţi sau de la terţe persoane fizice sau juridice, române sau 

străine, cu donaţii, sponsorizări, etc. 

(4) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română 

în materie şi va fi utilizat pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. 

(5) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise 

către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 

asemănător. 

Art.7. Conducerea, administrarea şi controlul asociaţiei 
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(1) Organul suprem de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală a Asociaţilor, 

constituit din asociaţii întruniţi corespunzător cvorumului statutar în nume propriu, în 

şedinţe ordinare şi extraordinare. Fiecare membru asociat are dreptul la un singur 

vot. Modul de funcționare şi atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor sunt stabilite 

prin Statutul Asociaţiei. 

(2) Consiliul Director al Asociaţiei este condus de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, 

care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor. 

Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală a Asociaţilor pe durata 

mandatului prevăzut de lege. Modul de funcționare şi atribuţiile Consiliului Director 

sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei. 

(3) Controlul financiar al asociaţiei va fi exercitat de către 1 (un) cenzor. Atribuţiile 

cenzorului sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei. 

Art.8. Modificarea sau completarea Actului Constitutiv se face în formă scrisă şi cu 

îndeplinirea condiţiilor legale de fond și formă. 

Art.9. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu celelalte dispoziţii 

legale în vigoare. 

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat într-un număr de ……… exemplare. 

 

Membrii:» 

 


