
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL UNGHENI 

547605, Ungheni, nr. 357                             tel/fax:0265-328.112; 328.212,  

e-mail: secretar@primariaungheni.ro 

  

 

HOTĂRÂREA NR. 20 

Din 31 martie 2015 
 

privind aprobarea modificării Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei Zona 

Metropolitană Tîrgu Mureș 

 

  Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie 2015, 

Urmare adresei comunicată de către Consiliul Județean Mureș înregistrată la Primăria 

orașului. Ungheni sub nr. 760 din 09.02.2015,  

Având în vedere referatul de aprobare al primarului or.Ungheni nr. 1781/26.03.2015, 

privind aprobarea modificării Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei Zona Metropolitană 

Târgu Mureș și raportul de specialitate nr. 1782/26.03.2015 întocmit de compartimentul ,, 

Protecție Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă, Prevenirea și Stingerea Incendiilor”, 

      Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

În conformitate cu prevederile art. 29. din Statutul Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu 

Mureș şi art. 9. din Actul Constitutiv al Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, 

În temeiul prevederilor ale art. 36 alin.(2) lit. c) şi d) şi ale art. 45 alin.(2) din Legea  

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 



 Art.1 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu Mureş, după 

cum urmează:  

Cap. I. Datele de identificare ale asociaţilor fondatori se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Judeţul Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, reprezentat prin preşedintele 

Consiliului Județean Mureș Dobre Ciprian, cu domiciliul în municipiul Tîrgu Mureș,  str. 

Cornești, nr. 4, posesor al CI seria MS nr. 727307, CNP 1710426264391, 

Municipiul Tîrgu Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ța Victoriei nr. 3, reprezentat prin primar 

Florea Dorin, cu domiciliul în municipiul Tîrgu Mureș, str. Garofiței nr. 9A, posesor al CI seria 

MS nr. 523523, CNP 1560512080043, 

Orașul Ungheni, cu sediul în Ungheni, str. Principală nr. 356, reprezentat prin primar Prodan 

Victor, cu domiciliul în orașul Ungheni, nr. 67, bl. B, sc. 1, ap. 2, posesor al CI seria MS nr. 

548611, CNP 1740701264382, 

Comuna Acăţari, cu sediul în Acăţari, str. Acățari, nr. 100, reprezentată prin viceprimar 

Kereszturi István, cu domiciliul în comuna Acățari, sat Roteni, nr. 111, posesor a CI seria MS  

nr. 825820, având CNP 1700813264368, 

Comuna Ceuaşu de Cîmpie, cu sediul în Ceuaşu de Cîmpie, str. Principală, nr. 416, 

reprezentată prin primar Szabó József Levente, cu domiciliul în comuna Ceuaşu de Câmpie, nr. 

204, posesor al CI seria MS nr. 652483 , având CNP 1761205264438, 

Comuna Corunca, cu sediul în Corunca, str. Principală, nr. 184, reprezentată prin primar 

Takács Olga, cu domiciliul în comuna Corunca, sat Corunca, nr. 115A, posesoare a CI seria MS 

nr. 405978, având CNP 2620502264432, 

Comuna Crăciuneşti, cu sediul în Crăciuneşti, str. Principală, nr. 166, reprezentată prin primar 

Ferenczi György, domiciliat în comuna Crăciuneşti, sat Corneşti, nr. 60, posesor al CI seria MS 

nr. 660451, având CNP 1580129264391, 

Comuna Cristeşti, cu sediul în Cristeşti, str. Principală, nr. 678, reprezentată prin primar 

Sânpălean Ioan, domiciliat în comuna Cristeşti, str. Vânătorilor, nr. 611, posesor al CI seria MS 

nr. 586024, având CNP 1491111264418, 



Comuna Ernei, cu sediul în Ernei, str. Principală, nr. 439, reprezentată prin primar Jánosi 

Ferencz, domiciliat în comuna Ernei, sat Ernei, nr. 576, posesor al CI seria MS nr. 512727, 

având CNP 1641225264401, 

Comuna Gheorghe Doja, cu sediul în Gheoghe Doja, str. Gheorghe Doja, nr. 6, reprezentată 

prin primar Iszlai Tibor, domiciliat în comuna Gheorghe Doja, sat Satu Nou, nr. 29, posesor al 

CI seria MS nr. 531123, având CNP 1641003264387, 

 

Comuna Livezeni, cu sediul în Livezeni, str. Principală, nr. 76, reprezentată prin viceprimar 

Bányai István domiciliat în comuna Livezeni, sat Livezeni, nr. 254, posesor al CI seria MS       

nr. 636895, având CNP 1820626260036, 

Comuna Pănet, cu sediul în Pănet, str. Principală, nr. 191, reprezentată prin primar Bartha 

Mihály, domiciliat în comuna Pănet, sat Pănet, nr. 658, posesor al CI seria MS nr. 668207, având 

CNP 1591220264410, 

Comuna Sîncraiu de Mureş, cu sediul în Sîncraiu de Mureş, str. Principală, nr.197/A, 

reprezentată prin primar Sângeorzan Remus, domiciliat în comuna Sâncraiu de Mureş, sat 

Nazna, str. Grâului, nr. 1, posesor al CI seria MS nr. 517452, având CNP 1550204264388, 

Comuna Sîngeorgiu de Mureş, cu sediul în Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki Dávid, nr. 130, 

reprezentată prin primar Sófalvi Sándor Szabolcs, domiciliat în Sîngeorgiu de Mureş, str. 

Sportivilor, nr. 4, bl. A, ap. 10, posesor al CI seria MS nr. 599998, având CNP 1740114264413, 

Comuna Sînpaul, cu sediul în Sînpaul, str. Principală, nr. 261, reprezentată prin primar Simon 

István, domiciliat în Sânpaul, sat Valea Izvoarelor, nr. 313, posesor al CI seria MS nr. 834412, 

având CNP 1650825260032  

Cap. VI. Art. 19. se modifică și va avea următorul conținut: 

Convocarea asociaţilor în Consiliul Metropolitan, cu precizarea ordinii de zi, se va face în 

scris cu cel putin 5 (cinci) zile înainte de ziua stabilită, pentru şedinţele ordinare.  

Convocarea Consiliului Metropolitan în şedinţă extraordinară se va face în scris, cu cel puţin 

3 (trei) zile înainte de data întrunirii. 



Art. 23. Consiliul Director – Componenţă şi organizare se modifică și va avea următorul 

conținut: 

 Consiliul Director, ai cărui membri sunt aleşi pe durata mandatului prevăzută de Legea      

nr. 215/2001 privind administratia publică locală, pentru aleşii locali,  perioadă care se 

prelungeşte până la alegerea noii conduceri operative a Asociaţiei, prin vot secret de către 

Consiliul Metropolitan, este organul de administrare şi de punere în executare a hotărârilor 

Consiliului Metropolitan, fiind alcătuită din 5 (cinci) membrii – un preşedinte, un copreședinte și 

trei vicepreşedinţi. 

a) Preşedintele și copreședintele sunt aleși de Consiliul Metropolitan pentru perioada 

mandatului electoral, care se prelungeşte până la alegerea de către Consiliul Metropolitan a 

noilor preşedinți. Pentru perioade limitate, președintele poate nominaliza, spre a fi înlocuit în 

exercitarea atribuţiilor sale, pe copreședinte sau pe unul dintre vicepresedinţii Consiliului 

Director. Preşedintele reprezintă Asociaţia în toate actele vieţii civile şi este investit cu toate 

puterile în acest caz. Preşedintele are drept de semnătură faţă de organismele bancare şi 

financiare sau îl poate delega pe copreședinte în acest scop. 

b) Vicepresedinţii sunt alesi de către Consiliul Metropolitan pe perioada mandatului prevăzut 

de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, care se prelungeşte până la alegerea 

de către Consiliul Metropolitan a noilor vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii fac parte din Consiliul 

Director, însuşindu-şi în acest fel toate atribuţiile. Ei pot reprezenta Asociaţia faţă de terţe 

persoane, fizice si juridice. Pentru perioade limitate, unul din vicepreşedinţi îl poate înlocui pe 

presedinte sau pe copreședinte în exercitarea atributiilor sale. Dacă un post de vicepreşedinte 

rămâne vacant, preşedintele va desemna un înlocuitor până la proxima sedinţă a Consiliului 

Metropolitan. 

Face excepţie de la prevederile alineatelor precedente primul Consiliu Director, care este ales 

de către membrii fondatori ai asociaţiei. 

Art. 27. Controlul financiar intern este exercitat de către  3  (trei) cenzori aleși pe o durată de 

4 ani. 

Art. 28. Cenzorii au următoarele competenţe: 



a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

b) întocmesc rapoarte şi le prezină Consiliului Metropolitan; 

c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Metropolitan. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu Mureş, 

după cum urmează:  

Datele de identificare ale asociaţilor se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Judeţul Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, reprezentat prin preşedintele 

Consiliului Județean Mureș Dobre Ciprian, cu domiciliul în municipiul Tîrgu Mureș, str. 

Cornești nr. 4, posesor al CI seria MS nr. 727307, CNP 1710426264391, 

 

Municipiul Tîrgu Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ța Victoriei nr. 3, reprezentat prin primar 

Florea Dorin, cu domiciliul în municipiul Tîrgu Mureș, str. Garofiței nr. 9A, posesor al CI seria 

MS nr. 523523, CNP 1560512080043, 

Orașul Ungheni, cu sediul în Ungheni, str. Principală nr. 356, reprezentat prin primar Prodan 

Victor, cu domiciliul în orașul Ungheni, nr. 67, bl. B, sc. 1, ap. 2, posesor al CI seria MS nr. 

548611, CNP 1740701264382, 

Comuna Acăţari, cu sediul în Acăţari, str. Acățari, nr. 100, reprezentată prin viceprimar 

Kereszturi István, cu domiciliul în comuna Acățari, sat Roteni, nr. 111, posesor a CI seria MS nr. 

825820, având CNP 1700813264368, 

Comuna Ceuaşu de Cîmpie, cu sediul în Ceuaşu de Cîmpie, str. Principală, nr. 416, 

reprezentată prin primar Szabó József Levente, cu domiciliul în comuna Ceuaşu de Câmpie, nr. 

204, posesor al CI seria MS nr. 652483 , având CNP 1761205264438, 

Comuna Corunca, cu sediul în Corunca, str. Principală, nr. 184, reprezentată prin primar 

Takács Olga, cu domiciliul în comuna Corunca, sat Corunca, nr. 115A, posesoare a CI seria MS 

nr. 405978, având CNP 2620502264432, 

Comuna Crăciuneşti, cu sediul în Crăciuneşti, str. Principală, nr. 166, reprezentată prin primar 

Ferenczi György, domiciliat în comuna Crăciuneşti, sat Corneşti, nr. 60, posesor al CI seria MS 

nr. 660451, având CNP 1580129264391, 



Comuna Cristeşti, cu sediul în Cristeşti, str. Principală, nr. 678, reprezentată prin primar 

Sânpălean Ioan, domiciliat în comuna Cristeşti, str. Vânătorilor, nr. 611, posesor al CI seria MS 

nr. 586024, având CNP 1491111264418, 

Comuna Ernei, cu sediul în Ernei, str. Principală, nr. 439, reprezentată prin primar Jánosi 

Ferencz, domiciliat în comuna Ernei, sat Ernei, nr. 576, posesor al CI seria MS nr. 512727, 

având CNP 1641225264401, 

Comuna Gheorghe Doja, cu sediul în Gheoghe Doja, str. Gheorghe Doja, nr. 6, reprezentată 

prin primar Iszlai Tibor, domiciliat în comuna Gheorghe Doja, sat Satu Nou, nr. 29, posesor al 

CI seria MS nr. 531123, având CNP 1641003264387, 

 

Comuna Livezeni, cu sediul în Livezeni, str. Principală, nr. 76, reprezentată prin viceprimar 

Bányai István domiciliat în comuna Livezeni, sat Livezeni, nr. 254, posesor al CI seria MS nr. 

636895, având CNP 1820626260036, 

 Comuna Pănet, cu sediul în Pănet, str. Principală, nr. 191, reprezentată prin primar Bartha 

Mihály, domiciliat în comuna Pănet, sat Pănet, nr. 658, posesor al CI seria MS nr. 668207, având 

CNP 1591220264410, 

Comuna Sîncraiu de Mureş, cu sediul în Sîncraiu de Mureş, str. Principală, nr.197/A, 

reprezentată prin primar Sângeorzan Remus, domiciliat în comuna Sâncraiu de Mureş, sat 

Nazna, str. Grâului, nr. 1, posesor al CI seria MS nr. 517452, având CNP 1550204264388, 

Comuna Sîngeorgiu de Mureş, cu sediul în Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki Dávid, nr. 130, 

reprezentată prin primar Sófalvi Sándor Szabolcs, domiciliat în Sîngeorgiu de Mureş, str. 

Sportivilor, nr. 4, bl. A, ap. 10, posesor al CI seria MS nr. 599998, având CNP 1740114264413, 

Comuna Sînpaul, cu sediul în Sînpaul, str. Principală, nr. 261, reprezentată prin primar Simon 

István, domiciliat în Sânpaul, sat Valea Izvoarelor, nr. 313, posesor al CI seria MS nr. 834412, 

având CNP 1650825260032  

Art.7. Conducerea, administrarea şi controlul Asociaţiei se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 



Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a Asociaţilor, numită 

în cele ce urmează Consiliu Metropolitan, constituit din asociaţii întruniţi corespunzător 

cvorumului statutar în nume propriu, în şedinţe ordinare şi extraordinare. Fiecare membru asociat 

are dreptul la un singur vot. 

Consiliul Director al Asociaţiei este condus de un preşedinte, un copreședinte şi trei 

vicepreşedinţi, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale – Consiliul 

Metropolitan. Consiliul Director este ales pe durata mandatului prevăzut de Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, pentru aleşii locali,  după cum urmează: 

Preşedinte -  Ciprian Dobre – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş 

Copreşedinte – ... 

Vicepreşedinte - Bartha Mihály – primarul comunei Pănet  

Vicepreşedinte - Sófalvi Sándor Szabolcs – primarul comunei Sîngeorgiu de Mureș 

Vicepreşedinte -....  

Controlul financiar al Asociaţiei va fi exercitat de către 3 cenzori, după cum urmează: 

... 

... 

... 

  Cenzorii au atribuţiile prevăzute de lege în privinţa controlului financiar intern al Asociaţiei 

Zona Metropolitană Tîrgu Mureş şi al respectării scopului şi obiectivelor propuse. Aceștia vor 

evalua activitatea Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu Mureş semestrial sau ori de câte ori acest 

lucru este solicitat de către Consiliul Director. 

Cenzorii sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani. 

Art. 3 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Ungheni. 

Art.4  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Asociației Zona Metropolitană Tg. Mureș, 



                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 31 martie 2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       CHIRILĂ OTILIA                                              p. SECRETAR  PLATON MIHAIL 

  ________________________                                  ________________________ 

 

 


