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HOTĂRÂREA NR.125  
din 29 iulie 2021 

privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.20399 din 23.07.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare regională și 

implementare proiecte - Serviciul dezvoltare regională - Compartimentul relații externe 

și mass-media nr. 20459/23.07.2021, raportul Serviciului juridic nr. 20474/23.07.2021, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitările formulate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”, înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

16.944/22.06.2021 și 18.691/07.07.2021, 

Având în vedere prevederile art.17 alin. (1) lit. „h” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, coroborate cu cele ale Legii nr. 276/2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile 

și fundațiile, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul  prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„m” 

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

modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”, conform anexei nr.1. 

(2) Forma actualizată a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” se regăsește în anexa nr. 2. 

Art.2. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc, 

reprezentantul Județului Mureș, să voteze în Adunarea Generală a Asociației în sensul 

dispozițiilor art.1 și să semneze actul adițional de modificare a Statutului Asociației. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei”, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 PREŞEDINTE 

 Péter Ferenc 

 Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 

 



1/1 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a fost constituită în 

anul 2008 în baza prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordonanței Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificări și completări ulterioare, 

prin voința liberă a membrilor fondatori, unitățile administrativ-teritoriale, 

reprezentate prin autoritățile administrației publice constituite la nivel de județ, din 

Regiunea de Dezvoltare Centru, în scopul de a pregăti și promova la toate nivelurile 

proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun pentru cele șase județe 

asociate, în domeniile: serviciu sociale, de sănătate, transport, apă/apă uzată, 

mediu, și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora. 

Având în vedere modificările legislativeintervenite de la constituirea Asociației, 

respectiv prevederileLegii nr.276/2020pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.26/2000, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

a transmis propunerile de modificare a Statutului Asociației, în vederea aprobării de 

către autoritatea publică județeană. 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(1) lit.„h” din Statutul 

Asociației,modificarea Statutului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților. 

Din perspectiva celor de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare modificarea 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, conform 

proiectului de hotărâre anexat. 

 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
 

Nr. 20399/23.07.2021 

Dosar IX.B/1 
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Raport de Specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” (Asociația) a fost 

constituită în anul 2008 în baza prevederilor Legii administrației publice locale 

nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordonanței 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificări și 

completări ulterioare, prin voința liberă a membrilor fondatori, unitățile 

administrativ-teritoriale, reprezentate prin autoritățile administrației publice 

constituite la nivel de județ, din Regiunea de Dezvoltare Centru, în scopul de a 

pregăti și promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de 

interes comun pentru cele șase județe asociate, în domeniile: serviciu sociale, de 

sănătate, transport, apă-apă uzată, mediu, și de a obține finanțări interne și 

externe necesare derulării acestora. 

Având în vedere modificările legislative intervenite de la constituirea Asociației, 

respectiv prevederile Legii nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței nr. 26/2020 cu privire la asociații și fundații, respectiv ale Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” solicită Județului Mureș 

supunerea spre aprobarea autorității deliberative a propunerilor de modificare a 

Statului Asociației. 

Modificările aduse la Statutul Asociației sunt expuse în Anexa nr. 1. 

Modificările Statutului se referă, în principal, la alinierea cu prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv actualizarea denumirii 

organelor Asociației și componenței acestora. Principalele modificări aduse 

Statutului privesc: 

- Modificarea și completarea prerogativelor A.G.A. în ce privește alegerea 

Consiliului Director și Comisiei de cenzori, 

- Modificarea modului de alegere a Consiliului Director și Comisiei de cenzori, 

- Modificarea modului și condițiilor în care se întrunește A.G.A., 

- Includerea modalității de organizare a ședințelor Consiliului Director și prin 

mijloace electronice de comunicare directă la distanță. 

 

   Nr. 20459/23.07.2021 

   Dosar IX/B/1 
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Forma finală a Statului Asociației este prezentată în Anexa nr. 2. 

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. h din Statutul Asociației, 

modificarea Statutului se aprobă de către Adunarea Generală. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că sunt întrunite condițiile legale 

pentru supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul 

Transilvaniei”.   

 

 

 

Șef Serviciu 

Călin Suciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Livia Fabian, consilier 

2 ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei” 

 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 20399/23.07.2021, şi în considerarea celor reținute în Raportul de 

specialitate al Direcției de dezvoltare regională și implementare proiecte – Serviciul 

dezvoltare regională – Compartimentul relații externe și mass media nr. 20459/23.07.2021, 

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.17 alin.(1) lit.„h” din 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei”, precum și cele ale 

art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„m” din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” (Asociația) a fost constituită 

în anul 2008 în baza prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, cu modificări și completări ulterioare, prin voința liberă a 

membrilor fondatori, unitățile administrativ-teritoriale, reprezentate prin autoritățile 

administrației publice constituite la nivel de județ, din Regiunea de Dezvoltare Centru, în 

scopul de a pregăti și promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de 

interes comun pentru cele șase județe asociate, în domeniile: serviciu sociale, de sănătate, 

transport, apă-apă uzată, mediu, și de a obține finanțări interne și externe necesare 

derulării acestora. 

Având în vedere modificările legislative intervenite de la constituirea Asociației, respectiv 

prevederile Legii nr.276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2020 cu 

privire la asociații și fundații și ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” solicită Județului Mureș supunerea 

spre aprobare autorității deliberative, a propunerilor de modificare a Statutului Asociației. 

Modificările aduse la Statutul Asociației sunt expuse în Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. 

                 Nr.20474/23.07.2021 

                 Dosar nr. IX/B/1 
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Principalele modificări aduse Statutului privesc:  

 schimbarea denumirii organelor de conducere ale Asociației și a componenței 

acestora; 

 modificarea și completarea prerogativelor Adunării Generale a Asociației în ce 

privește alegerea Consiliului Director și Comisiei de cenzori; 

 modalitatea de alegere a Consiliului Director și Comisiei de cenzori; 

 condițiile în care se întrunește AGA; 

 includerea modalității de organizare a ședințelor Consiliului director și prin mijloace 

electronice de comunicare directă la distanță. 

Forma finală a Statutului Asociației este prezentată în Anexa nr.2 a proiectului de hotărâre. 

În conformitate cu prevederile art.17 lit.„h” din Statutul Asociației, modificarea Statutului 

acesteia, se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților, cu acordul a cel puțin două 

treimi din numărul membrilor asociați.  

Analizând modificările 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.„d” din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea 

serviciilor publice de interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5), lit.„m” din același text 

legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean asigură, potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate 

publică de interes judeţean. 

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 și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei”, 

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 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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