
                1/1 

 

                                                                                        

 

 

HOTĂRÂREA NR.2 

din 15 ianuarie 2021 

pentru asigurarea reprezentării Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociației 
”Zona Metropolitană Târgu Mureș” 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.657/11.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.664/11.01.2021 al Direcției juridice și administrație 

publică - Serviciul juridic, precum şi avizul comisiei de specialitate, 

Având în vedere: 

- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- dispozițiile art.15 şi art.23 din Statutul Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”,   

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”e”, precum și ale art.182 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

Art.1. Judeţul Mureş este reprezentat în Adunarea Generală a Asociației ”Zona 

Metropolitană Târgu Mureș” de către Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul 

Péter Ferenc. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” şi 

persoanei menționate în art.1, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                     Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR GENERAL 

                                    Paul Cosma  
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REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre pentru asigurarea reprezentării Judeţului Mureş în 

Adunarea Generală a Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”  

 

 

Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” funcționează în baza Actului Constitutiv 

și al Statutului, însușite de fiecare asociat și acționează în numele și pe seama 

unităților administrativ teritoriale membre pentru satisfacerea nevoilor comunităților 

locale și pentru exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale. 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost însușite de Consiliul Județean Mureș 

prin Hotărârea nr.24/16.02.2006. 

Potrivit prevederilor art.15 din Statutul Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”, 

organul suprem de conducere al Asociației este Adunarea Generală a Asociaților, 

denumit Consiliul Metropolitan, constituit din reprezentanții asociaților, în baza 

mandatului încredințat prin hotărârile autorităților deliberative ale unităților 

administrativ teritoriale. 

Mai mult, din dispoziţiile art.23 din Statut reiese că, membrii Consiliului director au 

fost aleşi pe durata mandatului legal prevăzut de Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală – în prezent abrogată, dintre reprezentanţii desemnaţi în 

Consiliul Metropolitan.  

În consecință, nici mandatul reprezentantului desemnat în Consiliul Metropolitan nu 

poate depăşi mandatul legal, sens în care supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE                       

Péter Ferenc                                     
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru asigurarea reprezentării Judeţului Mureş în 

Adunarea Generală a Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr.657/11.01.2021, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Analizând proiectul de hotărâre supus aprobării, reiese că, în speţă, sunt incidente 

prevederile art.15 şi art. 23 din Statutul  Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” 

și ale art.173 alin.(1) lit.”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” funcționează în baza Actului Constitutiv și 

al Statutului, însușite de fiecare asociat și acționează în numele și pe seama unităților 

administrativ teritoriale membre pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale și 

pentru exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale. Actul 

Constitutiv și Statutul Asociației au fost însușite de Consiliul Județean Mureș prin 

Hotărârea nr.24/16.02.2006.  

Potrivit prevederilor art.15 din Statutul Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”, 

organul suprem de conducere al asociației este Adunarea Generală a Asociaților, 

denumit Consiliul Metropolitan, constituit din reprezentanții asociaților.  

De asemenea, din dispoziţiile art. 23 din Statut reiese că, membrii Consiliului director 

au fost aleşi pe durata mandatului legal prevăzut de Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală – în prezent abrogată, dintre reprezentanţii desemnaţi în 

Consiliul Metropolitan.  

Pe cale de consecinţă, nici mandatul reprezentantului desemnat în Consiliul 

Metropolitan nu poate depăşi mandatul legal, perspectivă din care se impune  

desemnarea unui nou reprezentant al Judeţului Mureş în Adunarea Generală a 

Asociației. 

Nr. 664/11.01.2021 
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”e” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională pe plan intern şi extern. 

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

art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

asigurarea reprezentării Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociației ”Zona 

Metropolitană Târgu Mureș”, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii 

şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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