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HOTĂRÂREA NR.34  
din 25 februarie 2021 

privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația „Zona Metropolitană 

Târgu Mureș” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr. 4687 din 19.02.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului juridic nr. 4718/19.02.2021, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sântana de Mureș 

nr.98/22.12.2020 privind aderarea Comunei Sântana de Mureș la Asociaţia „Zona 

Metropolitană Târgu Mureș”, însușirea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației „Zona 

Metropolitană Târgu Mureș”, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia, transmisă cu adresa înregistrată 

la Consiliul Județean Mureș sub nr.35403/29.12.2020, precum și solicitarea formulată de 

Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș 

sub nr.4073/12.02.2021, 

Ținând cont de prevederile art.11 din Statutul Asociației „Zona Metropolitană Târgu 

Mureș”, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„c”, 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Sântana de Mureș din judeţul Mureș la Asociaţia 

„Zona Metropolitană Târgu Mureș”. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc, 

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

dispozițiilor art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, 

care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș 

la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș” 

 

În temeiul reglementărilor privind amenajarea teritoriului şi ca necesitate rezultând din 

tendinţele contemporane de dezvoltare spaţială, Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, 

împreună cu unităţile administrativ teritoriale Acăţari, Ceuaşu de Câmpie, Corunca, 

Crăciuneşti, Cristeşti, Ernei, Gheorghe Doja, Livezeni, Pănet, Sâncraiu de Mureş, 

Sângeorgiu de Mureş, Sânpaul, Ungheni, s-au asociat pentru o dezvoltare metropolitană. 

Astfel, Asociaţia „Zona Metropolitană Târgu Mureş” a fost constituită în anul 2006, în 

temeiul prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Abordarea dezvoltării la nivel metropolitan urmăreşte rezolvarea problemelor şi 

nevoilor variate atât în mediul urban cât şi în zonele rurale adiacente, din perspectiva 

relaţiilor economice, administrative, educaționale, de sănătate, sociale, culturale, 

turistice şi sportive. 

Potrivit prevederilor art.11 din Statutul Asociației, poate deveni membru orice unitate 

administrativ teritorială din Județul Mureș, aflată la o distanță de până la 30 km de 

Municipiul Târgu Mureș, în baza unei cereri formulate în acest sens, cerere care va fi 

supusă votului Adunării Generale a Asociaților. 

Prin Hotărârea nr.98/22.12.2020, Consiliul Local al Comunei Sântana de Mureș a aprobat 

aderarea la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”.  

Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 

 

 

   Nr. 4687/19.02.2021 

   Dosar IX/B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș 

la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș” 

 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 4687/19.02.2021,  

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

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia 

este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.11 din Statutul 

Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„e” 

coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Asociaţia „Zona Metropolitană Târgu Mureş” a fost constituită în anul 2006, în temeiul 

prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin asocierea a 15 unități 

administrativ-teritoriale în vederea rezolvării în comun a problemelor şi nevoilor variate 

atât în mediul urban cât şi în zonele rurale adiacente, din perspectiva relaţiilor 

economice, administrative, educaționale, de sănătate, sociale, culturale, turistice şi 

sportive. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.35403/29.12.2020, Comuna 

Sântana de Mureș a transmis Hotărârea Consiliului Local nr.98/22.12.2020 privind 

aderarea Comunei Sântana de Mureș la Asociaţia „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, 

însușirea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și a cotizației anuale pentru 

sprijinirea activității acesteia. 

                 Nr. 4718/19.02.2021 

                 Dosar nr. IX/B/1 
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Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.4073/12.02.2021, Asociaţia 

„Zona Metropolitană Târgu Mureş” solicită Județului Mureș supunerea spre aprobarea 

autorității deliberative aderarea Comunei Sântana de Mureș la Asociaţia „Zona 

Metropolitană Târgu Mureș”. 

Potrivit prevederilor art.11 din Statutul Asociației, poate deveni membru orice unitate 

administrativ teritorială din Județul Mureș, aflată la o distanță de până la 30 km de 

Municipiul Târgu Mureș, în baza unei cereri formulate în acest sens, cerere care va fi 

supusă votului Adunării Generale a Asociaților. 

Analizând prevederile statutare ale Asociației și Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Sântana de Mureș nr.98/22.12.2020, apreciem că sunt îndeplinite condițiile legale, în 

considerarea cărora se propune aderarea acestei unități administrativ-teritoriale la 

Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e” din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind cooperarea 

interinstituţională pe plan intern şi extern, sens în care potrivit alin.(7) lit.”c” din 

același text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean hotărăşte, în 

condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din 

ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

Menționăm 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 privind 

aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația „Zona 

Metropolitană Târgu Mureș”, îndeplinește condițiile 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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