
NR. 21.355/28.03.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu comuna Reci, comuna 

Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, 

comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna 

Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ZONA METROPOLITANĂ SEPSI” 

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară: 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 21.353/28.03.2022 al Primarului municipiului 

Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András;  

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21.354/28.03.2022 al Direcției Juridice și 

Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 

 Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Național, cu modificările completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 1, art. 3 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare; 

Urgenţa este justificată prin prisma faptului că Strategia Integrată de Dezvoltare 

Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Zona 

Metropolitană trebuie depuse la ADR Centru pentru verificare împreună cu H.C.L. de 

înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ 

SEPSI” până în data de 30 iunie 2022; 
 Luând în considerare Dovada disponibilității denumirii nr. ____________, emisă de 

Ministerul Justiției – Serviciul de Comunicare și Relații Publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 89 alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 90, art. 91, art. 92, art. 

129 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c),  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. – Se aprobă asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu comuna Reci, comuna 

Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, comuna Ghidfalău, 

comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna Bixad și comuna Moacșa, în vederea 

înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI”. 

ART. 2. – Se aprobă proiectul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 

METROPOLITANĂ SEPSI”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrată. 

  ART. 3. – (1) Se aprobă alocarea sumei de 100 lei cu titlu de aport în numerar al 

municipiul Sfântu Gheorghe la constituirea patrimoniului inițial al Asociației. 

 (2) Cheltuielile necesare pentru înființarea și funcționarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI” vor fi suportate din bugetul local al 

municipiului Sfântu Gheorghe. 

 ART. 4. - Se aprobă cuantumul cotizației pe anul 2022 al municipiul Sfântu Gheorghe în 

cuantum de 1.000.000 lei, sumă ce va fi suportată din bugetul local al municipiului Sfântu 

Gheorghe. 

 ART. 5. - Se aprobă desemnarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal 

Árpád-András pentru semnarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 

METROPOLITANĂ SEPSI”, precum și a altor înscrisuri necesare efectuării formalităților 

prevăzute de lege în vederea dobândirii personalității juridice a Asociației. 

 ART. 6. - Se împuternicește Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Antal Árpád-

András să desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe, în 

vederea participării la ședințele Adunării generale ale Asociației și ale Consiliului director, în 

situația în care, din motive obiective primarul municipiului Sfântu Gheorghe nu poate participa. 



ART. 7. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu 

Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, Direcția Juridică și Restituirea Proprietăților, Direcția Generală 

Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

 Sfântu Gheorghe, la _________________ 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 



DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR 

NR. 21.354/28.03.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu comuna Reci, comuna 

Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, 

comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna 

Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ZONA METROPOLITANĂ SEPSI” 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. al Primarului municipiului Sfântu 

Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, 

Conform art. 89 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

„(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele 

competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în 

condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, 

de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de 

utilitate publică. 

(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în 

scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori 

al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane 

constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de 

interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.” 

Scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ 

SEPSI” este de a facilita cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre pentru 

exercitarea în comun a competențelor ce le revin prin lege și de a crea un instrument de 

dezvoltare durabilă a întregii zone prin atingerea unor obiective specifice. 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) potrivit cărora „Consiliul local 

exercită următoarele categorii de atribuţii: e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională 

pe plan intern şi extern.”, iar potrivit alin. (9) lit. c) ale art. 129 “În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune.” 

Prin raportare la prevederile art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administartiv, comform cărora: ”Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 

5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: 

hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane 

juridice române sau străine;”  

Direcția Juridică și Restituirea Proprietăților propune aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu comuna Reci, 

comuna Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, 

comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna Bixad și 

comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 

METROPOLITANĂ SEPSI”. 

                                         

     Consilier Juridic 

     Macovei Otilia-Petruța 

 



 

 

NR. 21.353/28.03.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu comuna Reci, comuna 

Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, 

comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna 

Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ZONA METROPOLITANĂ SEPSI” 

 

Necesitatea și oportunitatea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ZONA METROPOLITANĂ SEPSI” derivă din lipsa unei strategii naționale coerente de 

dezvoltare și de alocare a resurselor pentru zona vizată. 

Conform art. 89 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

„(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele 

competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în 

condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, 

de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de 

utilitate publică. 

(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în 

scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori 

al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane 

constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de 

interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.” 

În baza unor discuții preliminare purtate între reprezentanții U.A.T.-urilor aflate în 

zona limitrofă a municipiului reședință de județ Sfântu Gheorghe și anume: comuna Reci, 

comuna Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, 

comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna Bixad și 

comuna Moacșa s-a convenit de comun acord constituirea la nivelul zonei metropolitane 

SEPSI a unei structuri asociative, de drept privat și de utilitate publică care să promoveze 

interesele unităților administrativ-teritoriale componente și să susțină implementarea unor 

programe și proiecte de interes local.  

Scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ 

SEPSI” este de a facilita cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre pentru 

exercitarea în comun a competențelor ce le revin prin lege și de a crea un instrument de 

dezvoltare durabilă a întregii zone prin atingerea unor obiective specifice. 

În acest sens, obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 

METROPOLITANĂ SEPSI” vor fi: 

   a) sprijinirea și asigurarea dezvoltării economico-sociale a întregii zone 

metropolitane propuse și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun 

asociația; 

  b) identificarea căilor și mijloacelor de îmbunătățire a infrastructurii administrației 

publice locale și dezvoltarea infrastructurii zonei într-un mod unitar în beneficiul 

comunităților și pentru asigurarea unei mai bune funcționalități; 

   c) inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a 

zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități; 



  d) elaborarea și implementarea de strategii și programe de dezvoltare integrată a 

zonei metropolitane nou create, precum și a unui plan de mobilitate urbană durabilă a zonei 

metropolitane; 

  e) valorificarea potențialului economic local și identificarea unor surse de finanțare 

interne și externe; 

  f) sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 

  g) stimularea și atragerea capitalului străin; 

  h) promovarea imaginii și potențialelor de dezvoltare ale zonei nou create; 

  i) atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării 

durabile a zonei metropolitane a unităților administrativ-teritoriale care o compun; 

  j) orice alte activități care conduc la dezvoltarea economică, socială și culturală și 

care au ca scop final creșterea calității vieții; 

  k) promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural; 

  l) realizarea de parteneriate cu alte entități juridice publice și private în scopul 

atingerii obiectivelor asociației. 

 

Urgenţa este justificată prin prisma faptului că Strategia Integrată de Dezvoltare 

Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Zona 

Metropolitană trebuie depuse la ADR Centru pentru verificare împreună cu H.C.L. de 

înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ 

SEPSI” până în data de 30 iunie 2022.  

Cererea pentru acordarea disponibilității denumirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI” a fost înaintată Ministerului Justiției 

în data de 28.03.2022. 

 

Propun Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe adoptarea unei hotărâri 

privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu comuna Reci, comuna Ozun, 

comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, comuna 

Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna Bixad și comuna 

Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 

METROPOLITANĂ SEPSI”. 
 

PRIMAR 

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS 

 


