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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea aderării Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș la
Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 15936/15.06.2022,
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.12 din Statutul
Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, cu modificările și completările ulterioare,
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. Ulterior, în anul 2021 a aderat la Asociație și Comuna Sântana de Mureș.
Prin
Hotărârile
nr.42/23.05.2022,
nr.41/30.05.2022,
nr.32/31.05.2022
și
nr.20/02.06.2022 Consiliile Locale ale Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și
Mădăraș au aprobat aderarea la Asociația „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.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.16050/2022, Asociaţia „Zona
Metropolitană Târgu Mureş” solicită Județului Mureș supunerea spre aprobarea
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autorității deliberative aderarea Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș la
Asociaţia „Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
Potrivit prevederilor art.12 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, care recunoaşte şi îşi asumă Statutul, înţelegând să acţioneze
dezinteresat pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate al Asociaţiei, aderă la
ideile şi mijloacele de acţiune promovate de Asociaţie, are scopuri comune cu cele ale
membrilor Asociaţiei, în baza unei cereri formulate în acest sens, cerere care va fi
supusă votului Adunării Generale a Asociaților.
Analizând prevederile statutare ale Asociației și Hotărârile nr.42/23.05.2022,
nr.41/30.05.2022, nr.32/31.05.2022 și nr.20/02.06.2022 ale Consiliilor Locale ale
Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș, apreciem că sunt îndeplinite
condițiile legale, în considerarea cărora se propune aderarea acestor 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, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile
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 aderării Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș 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.
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