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HOTĂRÂREA NR.35 
din 25 februarie 2021 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei  

„Zona Metropolitană Târgu Mureş” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.4689/19.02.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului juridic, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea formulată de Asociația „Zona Metropolitană Târgu 

Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.4073/12.02.2021, 

Ţinând cont de prevederile art.8 din Actul Constitutiv și ale art.29 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 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. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona 

Metropolitană Târgu Mureş”, acestea urmând a avea conţinutul cuprins în anexele 

nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

dispozițiilor art.1 și să semneze actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv 

și a Statutului Asociației. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş” 
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.  
 
 
PREŞEDINTE                                   Contrasemnează 
Péter Ferenc                    SECRETAR GENERAL 
                                 Paul Cosma  
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a 

Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş” 

 

Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureş” s-a constituit în baza prevederilor Legii 

administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

şi ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificări și completări ulterioare, prin voinţa liberă a membrilor fondatori, unitățile 

administrativ-teritoriale limitrofe Municipiului Târgu Mureş pe o distanţă de 30 km, 

respectiv Județul Mureș, în scopul dezvoltării zonei metropolitane din perspectiva 

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

turistice şi sportive existente între unitățile administrativ-teritoriale componente.  

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost înființată și pentru o mai bună 

funcționare a Asociației, având în vedere modificările legislative intervenite de la 

constituirea Asociației și intenția membrilor de a colabora în vederea înființării 

Serviciului public de transport la nivelul zonei metropolitane, Asociația „Zona 

Metropolitană Târgu Mureș” a transmis propunerile de modificare a Actului 

Constitutiv şi a Statutului Asociației în vederea aprobării de către autoritatea publică 

județeană. În conformitate cu prevederile art.29 din Statut, modificarea Actului 

Constitutiv şi Statutului Asociaţiei se decide de către Adunarea Generală a 

Asociaților, în şedinţă extraordinară, cu respectarea procedurilor legale impuse 

pentru înfiinţarea Asociaţiei, cu obligativitatea înscrierii menţiunii modificatoare în 

registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor, la grefa Judecătoriei Târgu Mureş.  

Din perspectiva celor de mai sus, supunem spre aprobare modificarea Actului 

Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”, conform 

proiectului de hotărâre anexat. 

                                                                                                                                                    
 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
 

 

Nr. 4689/19.02.2021 

Dosar IX.B/1 

 
 



 
               1/2 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona 

Metropolitană Târgu Mureş” 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 4689/19.02.2021,  

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.8 din Actul 

Constitutiv și art.29 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.4073/12.02.2021, Asociaţia 

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

autorității deliberative a propunerilor de modificare a Actului Constitutiv și a 

Statutului Asociației. Modificările sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care a fost înființată Asociația și pentru o mai bună funcționare a acesteia, având în 

vedere modificările legislative intervenite de la înființare, precum și intenția 

membrilor de a colabora în vederea înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului de transport public de persoane pe 
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raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 

realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal. 

Potrivit prevederilor art.8 din Actul Constitutiv al Asociației, modificarea sau 

completarea actului constitutiv se face în formă scrisă şi cu îndeplinirea condiţiilor 

legale de fond si formă. 

În conformitate cu prevederile art.29 din Statutul Asociației, modificarea Actului 

Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei se decide de către Adunarea Generală a 

Asociaților, în şedinţă extraordinară, cu respectarea procedurilor legale impuse pentru 

înfiinţarea Asociaţiei, cu obligativitatea înscrierii menţiunii modificatoare în registrul 

special al asociaţiilor şi fundaţiilor, la grefa Judecătoriei Târgu Mureş.  

Analizând modificările la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației supuse aprobării, 

apreciem că acestea respectă prevederile legale, în considerarea cărora sunt propuse. 

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 modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană 

Târgu Mureş”, 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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