
ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA SINCAI  

CONSILIUL LOCAL 
          Proiect  

HOTĂRÂREA NR.______________ 
Din _______2018 

privind participarea Comunei Sincai  în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” 

 
 Consiliul local al Comunei SINCAI ,întrunit in sedinta din  31 MAI 2018  
 Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  participarea Comunei 
SINCAI , în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” precum și propunerea domnului primar al 
comunei SINCAI ,  de a fi desemnat în  Adunarea Generala si in Consiliul Director al Asociației 
înregistrat sub nr. 1193 21.05.2018, raportul compartimentului achiziții publice înregistrat sub nr. 
1194 21..05.2018 
 În conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13, art. 36 alin. (7), lit. a) și c) și art. 37 din 
Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, coroborat cu Dispozițiile 
Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 
246/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
Administrație Publică Locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare : 
                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINCAI , 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 ART. 1. Se aprobă  participarea Comunei SINCAI , în calitate de membru fondator, în 
cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ”. 
 ART.2. Se mandateaza primarul comunei sa să reprezinte Comuna SINCAI  în Adunarea 
Generală a Asociației constituită conform prevederilor legale, sa semneze Actul constitutiv si 
Satutul Asociatiei,anexa la prezenta și care face parte integrantă din aceasta. 
 ART. 3. Se aprobă contribuția Comunei SINCAI la veniturile Asociației, cu suma anuală 
de 1.000 lei, veniturile Asociației urmând a se completa și din alte surse (donații, sponsorizări, 
programe etc.) și să se utilizeze în realizarea scopurilor Asociației, conform prevederilor 
legale. 
           ART.4. Prezenta hotărâre se pune în executare de către executivul 
Primăriei, de persoanele desemnate, comunicându-se acestora și Instituției 
Prefectului  Judetului Mureș. 
                                                                           Inițiator 
                                                                            Primar 
                                                                   HUZA GRIGORE  
 
Avizat 
Secretar  
Suciu Ludovica Emilia 
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Expunere de motive  
La proiectul de hotărâre privind participarea Comunei SINCAI  în calitate de membru fondator, în 

cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” 
 

 
 În comuna Sincai  functioneaza serviciu de audit public, se simte nevoia de a 
se înființa o asociație de dezvoltare intercomunitară împreună cu mai multe 
comune în vederea gestionării în comun a mai multor probleme cu care se 
confruntă comunele asociate, precum și pentru realizarea unor obiective comune 
cum ar fi: 
- sprijinirea dezvoltării infrastructurii în zona membrilor asociați; 
- Susținerea inițiativei locale urmărind sistematizarea propunerilor membrilor 
asociați din domeniile economic, social, cultural, turism, mediu și în toate celelalte 
domenii care contribuie la dezvoltarea zonei în contextul dezvoltării regionale; 
- Participarea activă la prevenirea dezastrelor; 
- Promovarea și consolidarea parteneriatului public și privat pentru realizarea 
de obiective de interes comun; 
- Reprezentarea unitară a intereselor comune ale membrilor săi în raporturile 
cu administrația publică centrală, alte autorități sau instituții publice, organizații 
neguvernamentale și terți, pe plan intern și internațional; 
- Promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a 
colectivităților locale în dezvoltarea locală, zonală și regională; 
- Crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și a unor 
corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea 
problemelor  colectivităților locale; 
- Participarea în programe de dezvoltare zonală și regională; 
- Participarea activă și eficientă la procesul de modernizare  și descentralizare 
a administrației publice din România; 
- Promovarea si implementarea in comun a unor programe care sa vizeze 
dezvoltarea durabila a zonei, atragerea de turisti, prin activitati comune de 
promovare, prin incurajarea pastrarii tradiţiilor, sprijinirea şi încurajarea 
schimburilor interculturale, păstrarea valorilor culturale existente prin organizarea 
unor activităţi artistico-culturale, cursuri şi festivaluri de cântece, obiceiuri, traditii, 
dansuri populare; 



- Organizarea de dezbateri pe teme de interes civic, promovarea valorilor 
socio-culturale româneşti şi universale în rândul  populatiei a valorilor umane prin 
întelegerea importanţei acestora şi promovarea unui spirit de toleranţă intre 
cetateni, conceperea de programe în vederea sporirii cunoaşterii si participării 
civice, crearea condiţiilor optime de petrecere a timpului liber ; 
- Conceperea de programe in vederea atragerii de investitori si dezvoltarea 
turismului in perspectiva identificarii unor noi surse de venit pentru bugetele locale 
si pentru cetatenii unitatilor administrativ teritoriale membre, in scopul reducerii 
fenomenului plecarii tinerilor de la sat la oras; 
- Organizarea activitatii de audit public intern prin asocierea entitatilor publice 
partenere in vederea crearii structurii asociative prevazute de Legea nr. 672/2002 
privind auditul public intern și dispozițiile H.G. nr. 1183/2012 privind sistemul de 
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern 

Astfel, considerăm că este necesară constituirea unei Asociaţii de Dezvoltarea 
Intercomunitară(ADI) în colaborare cu alte 3 comune: Sîntana de Mureș, Mădăraș 
și Sincraiu  de Mures.  

În vederea constituirii ADI, Comuna Sîntana de Mureș deja a făcut demersurile 
în vederea rezervării disponibilităţii de denumire. Ministerul Justiţiei, prin adresa 
nr.166722/26.02.2018 a comunicat disponibilitatea pentru denumirea solicitată - 
„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Mureșană”.  

Având în vedere cele de mai sus, solicităm aprobarea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Mureșană cu un patrimoniu iniţial de 4000 
de Ron,  cu participarea Consiliului Local SINCAI  în calitate de membru fondator.  

 

Initiator  
PRIMAR 

HUZA GRIGORE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Sincai în calitate de membru 

fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” 

 
 Prin proiectul inițiat de primarul comunei SINCAI se dorește înființarea unei 
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară împreună cu mai multe comune în vederea 
gestionării în comun a mai multor probleme cu care se confruntă comunele 
asociate, precum și pentru realizarea unor obiective comune cum ar fi: 
- sprijinirea dezvoltării infrastructurii în zona membrilor asociați; 
- Susținerea inițiativei locale urmărind sistematizarea propunerilor membrilor 
asociați din domeniile economic, social, cultural, turism, mediu și în toate celelalte 
domenii care contribuie la dezvoltarea zonei în contextul dezvoltării regionale; 
- Participarea activă la prevenirea dezastrelor; 
- Promovarea și consolidarea parteneriatului public și privat pentru realizarea 
de obiective de interes comun; 
- Reprezentarea unitară a intereselor comune ale membrilor săi în raporturile 
cu administrația publică centrală, alte autorități sau instituții publice, organizații 
neguvernamentale și terți, pe plan intern și internațional; 
- Promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a 
colectivităților locale în dezvoltarea locală, zonală și regională; 
- Crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și a unor 
corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea 
problemelor  colectivităților locale; 
- Participarea în programe de dezvoltare zonală și regională; 
- Participarea activă și eficientă la procesul de modernizare  și descentralizare 
a administrației publice din România; 
- Promovarea si implementarea in comun a unor programe care sa vizeze 
dezvoltarea durabila a zonei, atragerea de turisti, prin activitati comune de 
promovare, prin incurajarea pastrarii tradiţiilor, sprijinirea şi încurajarea 
schimburilor interculturale, păstrarea valorilor culturale existente prin organizarea 
unor activităţi artistico-culturale, cursuri şi festivaluri de cântece, obiceiuri, traditii, 
dansuri populare;Organizarea de dezbateri pe teme de interes civic, promovarea 
valorilor socio-culturale româneşti şi universale în rândul  populatiei a valorilor 



umane prin întelegerea importanţei acestora şi promovarea unui spirit de toleranţă 
intre cetateni, conceperea de programe în vederea sporirii cunoaşterii si participării 
civice, crearea condiţiilor optime de petrecere a timpului liber ; 
- Conceperea de programe in vederea atragerii de investitori si dezvoltarea 
turismului in perspectiva identificarii unor noi surse de venit pentru bugetele locale 
si pentru cetatenii unitatilor administrativ teritoriale membre, in scopul reducerii 
fenomenului plecarii tinerilor de la sat la oras; 
- Organizarea activitatii de audit public intern prin asocierea entitatilor publice 
partenere in vederea crearii structurii asociative prevazute de Legea nr. 672/2002 
privind auditul public intern și dispozițiile H.G. nr. 1183/2012 privind sistemul de 
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

În vederea constituirii ADI, Comuna Sîntana de Mureș deja a făcut 
demersurile în vederea rezervării disponibilităţii de denumire. Ministerul Justiţiei, 
prin adresa nr.166722/26.02.2018 a comunicat disponibilitatea pentru denumirea 
solicitată - „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Mureșană”.  

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” va fi o structură de cooperare si colaborare intercomunitara a 
unitatilor administrativ teritoriale membre (SÎNTANA DE MUREȘ, SÎNCRAIU 
DE MUREȘ, ȘINCAI, MĂDĂRAȘ, constituita conform dispozițiilor Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu personalitate juridică, de 
drept privat, apolitică și de utilitate publică, prin efectul legii. 

Asociatia isi asuma si exercita in numele si pe seama unitatilor administrativ 
teritoriale membre, toate competentele si responsabilitatile, drepturile si obligatiile 
autoritatilor deliberative si executive ale acestora, pe domeniu strict prevazut prin 
prezentul statut si in actul constitutiv.La Asociație pot adera alte unități 
administrativ-teritoriale, în condițiile legii și ale prezentului statut. 

Asociatia isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu 
prezentul statut. Asociatia este persoana juridica romana de dept privat cu statut de 
utilitate publica  recunoscuta prin efectul legii, are un patrimoniu propriu, 
autonomie  functionala si financiara, gestiune economica proprie, stampila, putand 
avea si insemne proprii. Asociatia intocmeste in conditiile legii, buget de venituri 
si cheltuieli si situati financiare anuale.  

Având în vedere cele de mai sus, considerăm legal și oportun aprobarea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Mureșană cu un 
patrimoniu iniţial de 4000 de Ron,  cu participarea Consiliului Local  Sincai  în 
calitate de membru fondator.  

Secretar 
Suciu Ludovica Emilia  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


