
 

 
 

  

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
CONSILIUL LOCAL  

 

     

                                                 PROIECT DE HOTARARE  

 
Din 31 .03 2020 

privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul Mureș, la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 

 
 Consiliul Local al comunei Sincai  în ședință ordinară; 
                  Având în vedere raportul de aprobare al primarului comunei Sincai  înregistrat sub 

nr .756 /31 03 03.2020, raportul de specialitate al secretarului general înregistrat sub nr.757 
/31.03.2020, adresa comunei Cristești înregistrată sub nr 756 /31..03.2020 . HCL Cristești nr. 
23/2019 prin care se aprobă aderarea comunei Cristești la ADI ”Câmpia Mureșană”, avizele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

In baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 91 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor Capitolului V din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Câmpia Mureșană” și al art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c), ale art. 139 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Se aprobă aderarea comunei Cristești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Câmpia Mureșană”. 
Art. 2 Se împuternicește domnul Huza Grigore  – primarul comunei Sincai  să voteze în 

Adunarea Generală a Asociației hotărârea privind aderarea noului membru la Asociație și să 
semneze în numele și pentru Comuna Sincai  actul adițional la Actul Constitutiv si Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”, respectiv Actul Constitutiv și 
Statutul Asociației modificate. 

Art.3. Primarul comunei Sincai, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
                                                                                                 Initiator 
                                                                                                     Primar- 
                                                                                           HUZA GRIGORE   
 
 
Avizat pentru legalitate 
    Secretar general 
Suciu Ludovica Emilia 
 
 
 
                



 

 
 

  

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
CONSILIUL LOCAL  

 

     

                                                 HOTARARE A Nr 

 
Din                  2020 

privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul Mureș, la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 

 
 Consiliul Local al comunei Sincai  în ședință ordinară; 
                  Având în vedere raportul de aprobare al primarului comunei Sincai  înregistrat sub 

nr .756 /31 03 03.2020, raportul de specialitate al secretarului general înregistrat sub nr.757 
/31.03.2020, adresa comunei Cristești înregistrată sub nr 756 /31..03.2020 . HCL Cristești nr. 
23/2019 prin care se aprobă aderarea comunei Cristești la ADI ”Câmpia Mureșană”, avizele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

In baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 91 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor Capitolului V din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Câmpia Mureșană” și al art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c), ale art. 139 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Se aprobă aderarea comunei Cristești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Câmpia Mureșană”. 
Art. 2 Se împuternicește domnul Huza Grigore  – primarul comunei Sincai  să voteze în 

Adunarea Generală a Asociației hotărârea privind aderarea noului membru la Asociație și să 
semneze în numele și pentru Comuna Sincai  actul adițional la Actul Constitutiv si Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”, respectiv Actul Constitutiv și 
Statutul Asociației modificate. 

Art.3. Primarul comunei Sincai, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
                                                                                                 Initiator 
                                                                                                     Primar- 
                                                                                           HUZA GRIGORE   
 
 
Avizat pentru legalitate 
    Secretar general 
Suciu Ludovica Emilia 
 
 
 
                



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA Sincai  
PRIMĂRIA 
Nr. 757/31 .03.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul Mureș, la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 
 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (denumită în continuare Asociația) ”Câmpia 
Mureșană” a fost constituită în cursul anului 2019 prin încheierea de ședință pronunțată de către 
Judecătoria Tg Mureș în dosarul nr. 10438/320/2018, ocazie cu care s-a admis cererea 
3dera3ate și s-a acordat personalitate juridică Asociației, dispunându-se înregistrarea acesteia în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Tg Mureș. 

Asociația a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data de 
înființării asociației precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații—aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005. 

Asociația are în prezent 4 membri comuna Sântana de Mureș. Comuna Sâncraiu de Mureș, 
Comuna Madaras, Comuna Șincai. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2019 , Comuna Cristești își exprimă intenția de a 
adera la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare ”Câmpia Mureșană”. 

Conform Capitolului V din statutul Asociației ”Poate deveni membru al Asociației orice 
unitate administrativ-teritorială din județul Mureș. Procedural, solicitantul trebuie să își 
manifeste în scris opțiunea de înscriere, semnată și parafată, cererea sa urmând a se aproba dacă 
va fi aprobata de reprezentantii majoritatii membrilor asociatiei. Pentru a vota o astfel de 
hotarare, reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatiei au nevoie de un mandat 
special, prealabil, din partea unitatilor administrativ teritoriale pe care le reprezinta, acordat 
prin hotarare a Consiliului Local. In urma adoptarii hotararii Adunarii Generale a Asociatiei de a 
accepta un nou membru, se va incheia un act aditional la prezentul statut, prin care noul membru 
va fi mentionat in preambulul statutului. Se considera ca orice nou membru al asociatiei accepta 
in totaliate prevederile statutului si ale actului constitutiv al Asociatiei. ” 
 Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm că este oportună aderarea Comunei 
Cristești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare ”Câmpia Mureșană”, propun consiliului local 
aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul Mureș, la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpian Mureșană”. 
 
 

Initiator 
primar 

                                                                                    Huza Grigore  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA SINCAI  
PRIMĂRIA 
Nr. 758/31 .03.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul Mureș, la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 

 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (denumită în continuare Asociația) ”Câmpia 
Mureșană” a fost constituită în cursul anului 2019 prin încheierea de ședință pronunțată de către 
Judecătoria Tg Mureș în dosarul nr. 10438/320/2018, ocazie cu care s-a admis cererea 
4dera4ate și s-a acordat personalitate juridică Asociației, dispunându-se înregistrarea acesteia în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Tg Mureș. 

Asociația a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data de 
înființării asociației precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații—aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005. 

Asociația are în prezent 4 membri comuna Sântana de Mureș. Comuna Sâncraiu de Mureș, 
Comuna Madaras, Comuna Șincai. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2019 , Comuna Cristești își exprimă intenția de a 
adera la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare ”Câmpia Mureșană”. 

Conform Capitolului V din statutul Asociației ”Poate deveni membru al Asociației orice 
unitate administrativ-teritorială din județul Mureș. Procedural, solicitantul trebuie să își 
manifeste în scris opțiunea de înscriere, semnată și parafată, cererea sa urmând a se aproba dacă 
va fi aprobata de reprezentantii majoritatii membrilor asociatiei. Pentru a vota o astfel de 
hotarare, reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatiei au nevoie de un mandat 
special, prealabil, din partea unitatilor administrativ teritoriale pe care le reprezinta, acordat 
prin hotarare a Consiliului Local. In urma adoptarii hotararii Adunarii Generale a Asociatiei de a 
accepta un nou membru, se va incheia un act aditional la prezentul statut, prin care noul membru 
va fi mentionat in preambulul statutului. Se considera ca orice nou membru al asociatiei accepta 
in totaliate prevederile statutului si ale actului constitutiv al Asociatiei. ” 
 Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm că este legală aderarea Comunei 
Cristești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare ”Câmpia Mureșană”, supunem consiliului 
local proiectul de hotărâre rivind aprobarea aderării comunei Cristești, județul Mureș, la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpian Mureșană” spre analiză și aprobare. 
 

Secretar  general UAT  
Suciu Ludovica Emilia  


