
 
 

   

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
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                                                                             PROIECT DE HOTARARE  
din _ 12.12  2019 

privind aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” prin încheierea unui act adițional , statul aprobat prin HCL nr. 8/2018 

 
 

Consiliul Loc- al al Comunei SINCAI , întrunită în şedinţa ordinară, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Sincai  înregistrat sub nr. 2944 12 .12.2019, Raportul 

de specialitate al secretarului general al comunei, înregistrat sub nr.2945 12 .12.2019, avizele comisiilor de 
specialitate ale consiliului local 

În conformitate cu prevederile art. 91 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu 
dispozițiile Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 605, ale art. 129 alin. 2 lit. e, alin. 9 lit. c  şi  art. 139  din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la HCL Sincai nr. 8 /2018 privind participarea Comunei Sincai  în 
calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”,  
modificată şi completată prin HCL nr. 13/2018 Sincai , respectiv statutul asociaţiei  - ARTICOLUL VII. ORGANELE DE 
CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL. ATRIBUȚII, litera A. ADUNAREA GENERALĂ, pct. 1, prima frază, care va 
avea următorul conținut: ”Este organul de conducere alcătuit din reprezentanții tuturor unităților administrativ-
teritoriale asociate.”  

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la HCL Sincai  nr. 8 /2018 privind participarea Comunei Sincai  în 
calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, 
modificată şi completată prin HCL nr. 13/2018 Sincai , respectiv statutul asociaţiei - ARTICOLUL VII. ORGANELE DE 
CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL. ATRIBUȚII, litera B. CONSILIUL DIRECTOR, pct. 1, prima frază, care va 
avea următorul conținut: ”Este organul executiv de conducere a Asociației, format din Președintele asociației și încă 
4 (patru) membri aleși din rândul membrilor adunării generale, pentru o perioadă de patru ani sau, după caz, până 
la expirarea mandatului de primar.”  

Art. 3. Se aprobă modificarea anexei la HCL Sincai  nr. 8/2018 privind participarea Comunei Sincai în 
calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, 
modificată şi completată prin HCL nr. 13/2018 Sincai , respectiv statutul asociaţiei -ARTICOLUL VII. ORGANELE DE 
CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL. ATRIBUȚII, litera C. CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAȚIEI, pct. 2, 
prima frază, care va avea următorul conținut: ”Controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori 
alcătuită din 3 (trei) membri, care nu pot fi membri ai Consiliului director, și dintre care cel puțin unul trebuie să fie 
contabil autorizat sau expert contabil.”  

Art. 4.  Se mandatează primarul comunei pentru semnarea în fața notarului public a actului adițional în 
formă autentică conținând modificările Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” hotărâte în cadrul art. 1 – 3. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se pune în executare de către executivul Primăriei, de persoanele desemnate, 
comunicându-se acestora și Instituției Prefectului Mureș. 

                       
                                                                       INIŢIATOR 

                                                                Primar  HUZA  GRIGORE 
 

  Avizat pentru legalitate 
      Secretar general 
                  Suciu Ludovica Emilia 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
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PRIMĂRIA 
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REFERAT DE APROBARE  
A proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ” prin încheierea unui act 

adițional  
 

 
În vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, 

precum și furnizarea în comun a unor servicii, unitățile administrativ-teritoriale fondatoare 
COMUNA ȘINCAI, având sediul în sat Șincai, nr. 156, com Șincai, jud. Mureș, CIF 4375836, 
COMUNA MĂDĂRAȘ, având sediul în sat Mădăraș, nr. 357, com. Mădăraș, jud. Mureș, CIF 
16445706, COMUNA SÂNTANA DE MUREȘ, având sediul în sat Sîntana de Mureș, str. Morii, nr. 
26, com. SÂntana de Mureș, jud. Mureș, CIF 4323349, și COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, având 
sediul în sat Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 197/A, com. Sîncraiu de Mureș, CIF 4322718, 
s-au asociat în vederea constituirii unei structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept 
privat și de utilitate publică, apolitică, cu denumirea de ASOCIAȚIE DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, cu sediul social în com. Sântana de Mureș, sat 
Sântana de Mureș, nr. 25, jud. Mureș, înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor sub 
nr. 75/09.10.2018, C.I.F. 40007970.  

Înființarea și reglementarea modului de organizare și funcționare a Asociației s-a făcut în 
temeiul dispozițiilor legale în vigoare la acea dată, incidente în materie, în principal Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, coroborată cu dispozițiile Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare.  

În urma adoptării O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, publicată în 
M.O. nr. 555 din 5 iulie 2019, legiuitorul a introdus dispoziții legale speciale în privința modului 
de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară constituite de către 
subiectele de drept public, derogatorii de la dreptul comun reprezentat de prevederile O.G. nr. 
26/2000.  

Astfel, potrivit art. 91 Organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară din actul normativ mai sus referit,  
(3) Adunarea generală este organul de conducere al asociației de dezvoltare 

intercomunitară, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. 
(așadar din primarii în funcție, spre deosebire de prev. art. 21 alin. 1 din OG nr. 26/2000 care 
prevede alcătuirea Adunării generale ”din totalitatea asociaților”) 

(5) Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației de dezvoltare 
intercomunitară. (așadar, implicit Președintele asociației este unul din primarii unităților 
administrativ-teritoriale asociate, și nu un membru asociat) 

(6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare 
intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și încă 
cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. (fiind valabile 
mențiunile de mai sus și obligativitatea creșterii numărului membrilor la 5 prin excluderea 
posibilității cooptării unor persoane din afara asociației în limita a cel mult o pătrime din 
componența sa, astfel cum permitea art. 24 alin. 1 din OG nr. 26/2000).  



Totodată, potrivit art. 91 alin. 1 (1) Organele asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 
sunt: adunarea generală a asociației, consiliul director și comisia de cenzori.  

Drept urmare, prin derogare de la dreptul comun, art. 27 alin. 2 din OG nr. 26/2000, care 
instituie obligativitatea numirii unui cenzor doar dacă numărul asociaților este mai mare de 15, 
respectiv art. 27 indice 1 alin. 1 din OG nr. 26/2000, care instituie obligativitatea constituirii unei 
comisii de cenzori doar pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși, potrivit actului 
normativ în vigoare din 5 iulie 2019 este obligatorie asigurarea unei comisii de cenzori.   

Potrivit art. 91 alin. 1 (8) Dispozițiile prezentului cod privind asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară se completează cu prevederile de drept comun privind asociațiile și fundațiile, 
astfel încât în continuare sunt aplicabile dispozițiile art. 27 indice 1 alin. 2 și 3 din OG nr. 
26/2000:  

(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii 
consiliului director nu pot fi cenzori. 

(3) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în 
condițiile legii.  

Față de modificările legislative intervenite după înființarea ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, în considerarea art. 605 – ”În 
aplicarea prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
cod, asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au obligația de a 
revizui statutele și actele lor constitutive.”, ființarea ei în continuare presupune intrarea în 
legalitate prin modificarea Statutului după cum urmează: 

1. Se modifică  ARTICOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI 
CONTROL. ATRIBUȚII, litera A. ADUNAREA GENERALĂ, pct. 1, prima frază, care va avea 
următorul conținut: ”Este organul de conducere alcătuit din reprezentanții tuturor unităților 
administrativ-teritoriale asociate.”  

2. Se modifică  ARTICOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI 
CONTROL. ATRIBUȚII, litera B. CONSILIUL DIRECTOR, pct. 1, prima frază, care va avea următorul 
conținut: ”Este organul executiv de conducere a Asociației, format din Președintele asociației și 
încă 4 (patru) membri aleși din rândul membrilor adunării generale, pentru o perioadă de patru 
ani sau, după caz, până la expirarea mandatului de primar.”  

3. Se modifică  ARTICOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI 
CONTROL. ATRIBUȚII, litera C. CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAȚIEI, pct. 2, prima frază, care 
va avea următorul conținut: ”Controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori 
alcătuită din 3 (trei) membri, care nu pot fi membri ai Consiliului director, și dintre care cel puțin 
unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.”  

În aceste condiţii,  pentru motivele arătate, în opinia mea ar fi oportun şi necesar 
adoptarea hotărârii de consiliu local în forma propusă.  
 

PRIMAR 
                 Huza  GRIGORE  
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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ” prin încheierea unui act 
adițional , statul aprobat prin HCL nr. 8/2018 

 
 

 
Prin proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Sântana de Mureș se propune 

modificarea statutului ASOCIAȚIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” în conformitate cu provederile inicidente , respectiv Codul Admistrativ art. 
605 coroborat cu art. 91.  

Astfel, în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 
regional, precum și furnizarea în comun a unor servicii, unitățile administrativ-teritoriale 
fondatoare COMUNA ȘINCAI, având sediul în sat Șincai, nr. 156, com Șincai, jud. Mureș, CIF 
4375836, COMUNA MĂDĂRAȘ, având sediul în sat Mădăraș, nr. 357, com. Mădăraș, jud. Mureș, 
CIF 16445706, COMUNA SÂNTANA DE MUREȘ, având sediul în sat Sîntana de Mureș, str. Morii, 
nr. 26, com. SÂntana de Mureș, jud. Mureș, CIF 4323349, și COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, 
având sediul în sat Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 197/A, com. Sîncraiu de Mureș, CIF 
4322718, s-au asociat în vederea constituirii unei structuri de cooperare cu personalitate 
juridică, de drept privat și de utilitate publică, apolitică, cu denumirea de ASOCIAȚIE DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, cu sediul social în com. Sântana de 
Mureș, sat Sântana de Mureș, nr. 25, jud. Mureș, înscrisă în Registrul special al asociațiilor și 
fundațiilor sub nr. 75/09.10.2018, C.I.F. 40007970.  

Înființarea și reglementarea modului de organizare și funcționare a Asociației s-a făcut în 
temeiul dispozițiilor legale în vigoare la acea dată, incidente în materie, în principal Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, coroborată cu dispozițiile Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare.  

În urma adoptării O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, publicată în 
M.O. nr. 555 din 5 iulie 2019, legiuitorul a introdus dispoziții legale speciale în privința modului 
de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară constituite de către 
subiectele de drept public, derogatorii de la dreptul comun reprezentat de prevederile O.G. nr. 
26/2000.  

Prin urmare, potrivit art. 91 Organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară din actul normativ mai sus referit,  
(3) Adunarea generală este organul de conducere al asociației de dezvoltare 

intercomunitară, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. 
(așadar din primarii în funcție, spre deosebire de prev. art. 21 alin. 1 din OG nr. 26/2000 care 
prevede alcătuirea Adunării generale ”din totalitatea asociaților”) 

(5) Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației de dezvoltare 
intercomunitară. (așadar, implicit Președintele asociației este unul din primarii unităților 
administrativ-teritoriale asociate, și nu un membru asociat) 

(6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare 
intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și încă 



cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. (fiind valabile 
mențiunile de mai sus și obligativitatea creșterii numărului membrilor la 5 prin excluderea 
posibilității cooptării unor persoane din afara asociației în limita a cel mult o pătrime din 
componența sa, astfel cum permitea art. 24 alin. 1 din OG nr. 26/2000).  

Totodată, potrivit art. 91 alin. 1 (1) Organele asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 
sunt: adunarea generală a asociației, consiliul director și comisia de cenzori.  

Drept urmare, prin derogare de la dreptul comun, art. 27 alin. 2 din OG nr. 26/2000, care 
instituie obligativitatea numirii unui cenzor doar dacă numărul asociaților este mai mare de 15, 
respectiv art. 27 indice 1 alin. 1 din OG nr. 26/2000, care instituie obligativitatea constituirii unei 
comisii de cenzori doar pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși, potrivit actului 
normativ în vigoare din 5 iulie 2019 este obligatorie asigurarea unei comisii de cenzori.   

Potrivit art. 91 alin. 1 (8) Dispozițiile prezentului cod privind asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară se completează cu prevederile de drept comun privind asociațiile și fundațiile, 
astfel încât în continuare sunt aplicabile dispozițiile art. 27 indice 1 alin. 2 și 3 din OG nr. 
26/2000:  

(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii 
consiliului director nu pot fi cenzori. 

(3) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în 
condițiile legii.  

Față de modificările legislative intervenite după înființarea ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, în considerarea art. 605 – ”În 
aplicarea prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
cod, asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au obligația de a 
revizui statutele și actele lor constitutive.”, ființarea ei în continuare presupune intrarea în 
legalitate prin modificarea Statutului după cum urmează: 

1. Se modifică  ARTICOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI 
CONTROL. ATRIBUȚII, litera A. ADUNAREA GENERALĂ, pct. 1, prima frază, care va avea 
următorul conținut: ”Este organul de conducere alcătuit din reprezentanții tuturor unităților 
administrativ-teritoriale asociate.”  

2. Se modifică  ARTICOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI 
CONTROL. ATRIBUȚII, litera B. CONSILIUL DIRECTOR, pct. 1, prima frază, care va avea următorul 
conținut: ”Este organul executiv de conducere a Asociației, format din Președintele asociației și 
încă 4 (patru) membri aleși din rândul membrilor adunării generale, pentru o perioadă de patru 
ani sau, după caz, până la expirarea mandatului de primar.”  

3. Se modifică  ARTICOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI 
CONTROL. ATRIBUȚII, litera C. CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAȚIEI, pct. 2, prima frază, care 
va avea următorul conținut: ”Controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori 
alcătuită din 3 (trei) membri, care nu pot fi membri ai Consiliului director, și dintre care cel puțin 
unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.”  

În aceste condiţii,  supunem analizei consiliului local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” prin încheierea unui act adițional, statul aprobat prin HCL nr. 33/2018 
 
Secretar general – 
Suciu Ludovica Emilia 
 
 

 
 
 



              
   

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
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Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  
     

                             
HOTĂRÂREA 

Nr. ________ din ___________ 2019 
privind aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA 

MUREȘANĂ” prin încheierea unui act adițional , statul aprobat prin HCL nr. 8/2018 
 
 

Consiliul Loc- al al Comunei SINCAI , întrunită în şedinţa ordinară, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Sincai  înregistrat sub nr. 2944 12 .12.2019, Raportul 

de specialitate al secretarului general al comunei, înregistrat sub nr.2945 12 .12.2019, avizele comisiilor de 
specialitate ale consiliului local 

În conformitate cu prevederile art. 91 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu 
dispozițiile Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 605, ale art. 129 alin. 2 lit. e, alin. 9 lit. c  şi  art. 139  din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la HCL Sincai nr. 8 /2018 privind participarea Comunei Sincai  în 
calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”,  
modificată şi completată prin HCL nr. 13/2018 Sincai , respectiv statutul asociaţiei  - ARTICOLUL VII. ORGANELE DE 
CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL. ATRIBUȚII, litera A. ADUNAREA GENERALĂ, pct. 1, prima frază, care va 
avea următorul conținut: ”Este organul de conducere alcătuit din reprezentanții tuturor unităților administrativ-
teritoriale asociate.”  

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la HCL Sincai  nr. 8 /2018 privind participarea Comunei Sincai  în 
calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, 
modificată şi completată prin HCL nr. 13/2018 Sincai , respectiv statutul asociaţiei - ARTICOLUL VII. ORGANELE DE 
CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL. ATRIBUȚII, litera B. CONSILIUL DIRECTOR, pct. 1, prima frază, care va 
avea următorul conținut: ”Este organul executiv de conducere a Asociației, format din Președintele asociației și încă 
4 (patru) membri aleși din rândul membrilor adunării generale, pentru o perioadă de patru ani sau, după caz, până 
la expirarea mandatului de primar.”  

Art. 3. Se aprobă modificarea anexei la HCL Sântana de Mureş nr. 8/2018 privind participarea Comunei 
Sincai în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ”, modificată şi completată prin HCL nr. 13/2018 Sincai , respectiv statutul asociaţiei -ARTICOLUL VII. 
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL. ATRIBUȚII, litera C. CONTROLUL FINANCIAR AL 
ASOCIAȚIEI, pct. 2, prima frază, care va avea următorul conținut: ”Controlul financiar intern se exercită de către o 
comisie de cenzori alcătuită din 3 (trei) membri, care nu pot fi membri ai Consiliului director, și dintre care cel puțin 
unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.”  

Art. 4.  Se mandatează primarul comunei pentru semnarea în fața notarului public a actului adițional în 
formă autentică conținând modificările Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” hotărâte în cadrul art. 1 – 3. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se pune în executare de către executivul Primăriei, de persoanele desemnate, 
comunicându-se acestora și Instituției Prefectului Mureș. 
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