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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna 

  
Stare de fapt 
În data de 15.12.2021 s-a admis cererea formulată de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna și s-a dispus înscrierea acestuia ca 
persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Târgu Secuiesc.  

După rămânerea definitivă a încheierii, Asociația a fost înregistrată fiscal, primind codul de 
identificare fiscală 45412770. 

Asociația de dezvoltare-intercomunitară a fost înființată respectând prevederile art. 7 din 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și 
completările ulterioare și în baza prevederilor 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, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 
alin. (1)  lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În anul 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu scopul de a prelua definiția stabilită 
de Codul administrativ și de a detalia aspectele privind constituirea și delimitarea, organizarea și 
funcționarea, competențele și finanțarea acestora pentru a pune la dispoziția autorităților locale 
un instrument de cooperare care să le permită să răspundă mai eficient la problemele menționate 
mai sus. 

În raport cu importanța zonelor metropolitane pentru coeziunea teritorială și pentru 
competitivitatea regională, elaborarea și adoptarea legii privind zonele metropolitane a 
reprezentat jalon inclus în componenta 10 din Planul Național de Redresare și Reziliență – Fondul 
local. 

 
 Temeiul de drept 
 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 246/2022 privind zonele 
metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în aplicarea 
prevederilor Legii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare, zonele metropolitane 
constituite până la acea dată au obligaţia de a iniţia procedurile pentru revizuirea statutelor. Motiv 
pentru care, se impune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu 
Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană 
Târgu Secuiesc-Covasna pentru aprobarea proiectului actului adițional nr. 1 la Statutul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna. 
  

 
          COMPARTIMENT JURIDIC 
      Nagy Gabriella, consilier juridic  

 
 

 

Târgu Secuiesc, la 28 octombrie 2022 


