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HOTĂRÂREA NR.192  
din 25 noiembrie 2021 

privind desemnarea unui membru în Comisia de cenzori a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.31843/18.11.2021 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. 31877/18.11.2021, raportul Serviciului juridic nr. 31885/18.11.2021, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea formulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

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

30.877/03.11.2021, 

În considerarea prevederilor art.91 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art.25 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”,   

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e” din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă desemnarea doamnei Kádár Katalin, ca membru în Comisia de cenzori a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociației în sensul dispozițiilor art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art.1 și Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de 

cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a fost constituităîn 

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

modificările și completările ulterioare, precum și 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: servicii sociale, de sănătate, de transport, de apă/apă uzată, 

de mediu, respectiv pentru a obține finanțări interne și externe necesare derulării 

acestora. 

Ca urmare a modificărilor legislative intervenite după constituirea Asociației, a fost 

aprobată Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 125/29.07.2021 privind 

modificarea Statutului Asociației, inclusiv constituirea unei Comisii de cenzori, fără a 

se nominaliza membrii Comisiei. Modul de constituire al Comisiei de cenzori, 

componența și atribuțiile sunt prevăzute în cuprinsul art. 25, alin. (1) din Statutul 

modificat al Asociației. Astfel Comisia de Cenzori este „formată din 6 membri, câte 

un membru desemnat de fiecare dintre autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației, care are sarcina de a verifica 

rapoartele de activitate, situațiile financiar-contabile anuale și de a consilia Asociația 

în problemele financiare și statutare”. 

Membrii Comisiei de cenzori trebuie să fie specialiști în domeniile financiar-contabil, 

economic și/sau juridic, mandatul lorfiind gratuit și cu o duratăde 4 ani, acesta 

prelungindu-se până la constituirea unei noi comisii de cenzori de către Adunarea 

Generală a Asociației. 

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

unui membru în Comisia de cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
 

Nr. 31847/18.11.2021 

Dosar IX.B/1 

 

 



    1/2 

 

 

 

Raport de Specialitate 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de 

cenzori a 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 și 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: servicii 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 și 
în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr. 
125/29.07.2021, modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Centrul Transilvaniei”, care prevedea, printre altele, constituirea unei Comisii de 
cenzori. 
 
Conform art. 25, alin. (1) din Statutul modificat al Asociației, Comisia de Cenzori 
este „formată din 6 membri, câte un membru desemnat de fiecare dintre 
autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale 
Asociației, care are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situațiile 
financiar-contabile anuale și de a consilia Asociația în problemele financiare și 
statutare”.  
 
Durata mandatului membrilor Comisiei de cenzori este de 4 ani, acesta 
prelungindu-se până la constituirea unei noi comisii de cenzori de către Adunarea 
Generală, membrii Comisiei de cenzori nu pot face parte din Consiliul Director și 
trebuie să fie specialiști în domeniile financiar-contabil, economic și/sau juridic. 
Mandatul membrilor Comisiei de cenzori încetează la expirarea duratei sale, prin 
demisie, prin revocare sau în cazul imposibilității acestora de a-și exercita 
atribuțiile. Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este gratuit.  
Comisia de cenzori are următoarele atribuții, conform art. 25, alin. (4) din 
Statutul Asociației: 
„a) verifică îndeplinirea condițiilor statutare privind prezența și votul în adunările 
generale ale Asociației;  
b) verifică execuția bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul următor și propunerile pentru rectificarea bugetului pentru 
anul în curs;  
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c) verifică gestiunea Asociației, stabilirea și încasarea cotelor de contribuție la 
cheltuielile asociației, consemnând constatările într-un registru de procese-
verbale, care se păstrează de președintele comisiei de cenzori sau de un alt 
membru stabilit de aceasta;  
d) verifică dacă registrele Asociației îndeplinesc condițiile legale necesare 
desfășurării corespunzătoare a managementului financiar;  
e) întocmește, pe baza verificărilor efectuate, și prezintă Adunării generale a 
Asociației rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii Asociației, propunând 
anual descărcarea de gestiune a Consiliului Director și a celui care asigură 
managementul asociației;  
f) propune spre aprobare Adunării generale a Asociației sau, după caz, Consiliului 
Director programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfășurării 
managementului financiar; propune recuperarea, în condițiile legii, a pagubelor 
produse de personalul ce deservește Asociația sau de membri ai acesteia. 
Recomandă Consiliului Director sesizarea instanțelor de urmărire penală, când 
constată săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de legislația financiar-contabilă;  
g) poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot; 
h) îndeplinește orice alte atribuții în condițiile legii.” 
 
În baza celor prezentate mai sus, Asociația solicită desemnarea unui membru în 
Comisia de cenzori, urmând ca, după desemnarea membrilor de fiecare dintre 
autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale 
Asociației, Adunarea generală a Asociației să constituie Comisia de cenzori.  
 
Asociația va îndeplini procedurile prevăzute de lege, inclusiv cele de înregistrare și 
publicitate cu privire la modificările și completările aduse Statutului. 
 
Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că sunt întrunite condițiile legale 
pentru supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea 
unui membru în Comisia de cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Centrul Transilvaniei”.   
 
 
 

Șef Serviciu 

 Călin Suciu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Livia Fabian, consilier 
2 ex. 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de cenzori 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

 

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

Referatul de aprobare nr.31843/18.11.2021 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.31877/18.11.2021 al Direcției Dezvoltare Regională și 

Implementare Proiecte - Serviciul Dezvoltare Regională - Compartimentul Relații 

Externe și Mass-Media, 

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: 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art.25 

alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

cu modificările aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.125/29.07.2021, 

ale art.91 alin.(1) și (2) 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. 

Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) și (2) Cod administrativ, organele asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară sunt adunarea generală a asociaţiei, consiliul director şi 

comisia de cenzori, iar organizarea şi modul de funcţionare a organelor asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare 

şi statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor 

locale, respectiv judeţene asociate. 

Conform art.25 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei”, cu modificările aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

125/29.07.2021, Comisia de cenzori este formată din 6 membri, câte un membru 

desemnat de fiecare dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale membre ale asociației, care are sarcina de a verifica rapoartele de 
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activitate, situațiile financiar-contabile anuale și de a consilia asociația în problemele 

financiare și statutare.  

Precizăm că, atribuțiile Comisiei de cenzori sunt expres prevăzute la art.25 alin.(5) din 

Statutul Asociației.   

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.30.877/03.11.2021, Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, solicită desemnarea unui 

membru în vederea constituirii Comisiei de cenzori.  

Potrivit Statutului Asociației membrii Comisiei de cenzori trebuie să fie specialiști în 

domeniile financiar-contabil, economic și/sau juridic, mandatul lor fiind gratuit și cu o 

durată de 4 ani, acesta prelungindu-se până la constituirea unei noi comisii de cenzori 

de către Adunarea Generală a Asociației. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 

îndeplinește atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.  

Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art.81-82 din Legeanr.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 

desemnarea unui membru în Comisia de cenzori a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, 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, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

Şef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 
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