
 

 

Nr. 2782/15.04.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind asocierea U.A.T. CERNAT cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea 

înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 

SECUIESC-COVASNA” 

 

 

Primarul comunei Cernat, 

În temeiul drepturilor conferite prin  art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 Luând în considerare prevederile art. 1, art. 3 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și 

fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Respectând prevederile art. 7 din Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare Dovada disponibilității denumirii nr. 189341/24.03.2021, emisă de 

Ministerul Justiției - Serviciul de Comunicare și Relații Publice, 

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,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă 

Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna” prin asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu 

orașul Covasna și comunele Brateș, Brețcu, Boroșneu Mare, Cătălina, Cernat, Comandău, 

Dalnic, Estelnic, Ghelința, Lemnia, Mereni, Ojdula, Plăieșii de Jos, Poian, Sânzieni, Turia, 

Zagon, Zăbala.   

(2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-

Covasna” va avea sediul în municipiul Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron nr. 24, județul 

Covasna. 

Art. 2. - Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna” conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă desemnarea Primarului municipiului Târgu Secuiesc, dl. Bokor 

Tiberiu pentru semnarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”, precum și orice alte înscrisuri 

necesare efectuării formalităților prevăzute de lege în vederea dobândirii personalității juridice a 

Asociației. 

Art. 4. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 500 lei cu titlu de aport în numerar al U.A.T. 

CERNAT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației. 

(2) Cheltuielile necesare pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna” vor fi suportate din bugetul local al municipiului 

Târgu Secuiesc. 

Art. 5.- Se aprobă cuantumul cotizației anuale din partea U.A.T. CERNAT în sumă de 1 

leu/locuitor/an. 
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            Art. 6. - Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád să semneze 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 

METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”, prevăzut la art. 2.  

Art. 7. - Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád să reprezinte 

U.A.T. CERNAT în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă 

Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”, precum și în Consiliul Director al Asociației. 

Art. 8.  - Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád să 

desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale Cernat, în 

vederea participării la ședințele Adunării Generale al Asociției și ale Consiliului de 

Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul comunei Cernat nu poate 

participa. 

Art. 9. - Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al 

comunei Cernat persoanelor și autorităților interesate. 

 

Inițiator 

Primar,  

Rákosi Árpád 



 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 25/2021 

privind asocierea U.A.T. CERNAT cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea 

înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 

SECUIESC-COVASNA” 

 

 

Consiliul Local al comunei Cernat, judeţul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre și  Referatul de aprobare al domnului primar cu nr. 

2783/2021, precum și Raportul de specialitate nr. 2784/2021 privind asocierea U.A.T. CERNAT 

cu alte unități administrativ teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”, 

În temeiul drepturilor conferite prin  art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 Luând în considerare prevederile art. 1, art. 3 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și 

fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Respectând prevederile art. 7 din Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare Dovada disponibilității denumirii nr. 189341/24.03.2021, emisă de 

Ministerul Justiției - Serviciul de Comunicare și Relații Publice, 

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,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă 

Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna” prin asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu 

orașul Covasna și comunele Brateș, Brețcu, Boroșneu Mare, Cătălina, Cernat, Comandău, 

Dalnic, Estelnic, Ghelința, Lemnia, Mereni, Ojdula, Plăieșii de Jos, Poian, Sânzieni, Turia, 

Zagon, Zăbala.   

(2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-

Covasna” va avea sediul în municipiul Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron nr. 24, județul 

Covasna. 

Art. 2. - Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna” conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă desemnarea Primarului municipiului Târgu Secuiesc, dl. Bokor 

Tiberiu pentru semnarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”, precum și orice alte înscrisuri 

necesare efectuării formalităților prevăzute de lege în vederea dobândirii personalității juridice a 

Asociației. 

Art. 4. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 500 lei cu titlu de aport în numerar al U.A.T. 

CERNAT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației. 

(2) Cheltuielile necesare pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna” vor fi suportate din bugetul local al municipiului 

Târgu Secuiesc. 
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Art. 5.- Se aprobă cuantumul cotizației anuale din partea U.A.T. CERNAT în sumă de 1 

leu/locuitor/an. 

            Art. 6. - Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád să semneze 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 

METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”, prevăzut la art. 2.  

Art. 7. - Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád să reprezinte 

U.A.T. CERNAT în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă 

Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”, precum și în Consiliul Director al Asociației. 

Art. 8.  - Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rákosi Árpád să 

desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale Cernat, în 

vederea participării la ședințele Adunării Generale al Asociției și ale Consiliului de 

Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul comunei Cernat nu poate 

participa. 

Art. 9. - Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al 

comunei Cernat persoanelor și autorităților interesate. 

 

 

Cernat la 26.05.2021 

  Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 
1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 

 

 



 

 

 

 

 Nr. 2783/15.04.2021 

 

   

 

REFERAT DE APROBARE 

privind asocierea comunei Cernat cu alte unități administrativ teritoriale, în vederea 

înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 

SECUIESC-COVASNA” 

 

Asociația „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”, din care face parte municipiul 

Târgu Secuiesc, orașul Covasna, comuna Brateș, Brețcu, Boroșneu Mare, Cătălina, Cernat, 

Comandău, Dalnic, Estelnic, Ghelința, Lemnia, Mereni, Ojdula, Plăieșii de Jos, Poian, Sânzieni, 

Turia, Zagon, Zăbala, are ca principal obiectiv înlăturarea decalajelor majore de dezvoltare între 

regiuni, inițiativa înființării acesteia luând naștere ca urmare a lipsei unei strategii corente de 

dezvoltare și alocare a resurselor din partea legislativului. 

Scopul Zonei Metropolitane Târgu Secuiesc este facilitarea negocierii la nivel 

guvernamental și la nivel european a proiectelor de dezvoltare a zonei mun. Târgu Secuiesc și orș. 

Covasna. Principalele obiective și priorități comune ale asociației, sunt dezvoltarea infrastructurii 

de transport, îmbunătățirea mediului economic, promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței 

de muncă, descentralizarea și o administrație publică eficientă, precum și reducerea decalajelor 

existente între regiuni. De asemenea, Asociația vizează asigurarea de facilități fiscale prin 

reducerea migrației forței de muncă, investiții în infrastructua de sănătate, educație, servicii sociale 

pentru creșterea calității vieții, servicii sociale integrate. 

Pentru ca comuna Cernat să poată adera și deveni membru cu drepturi depline în această 

Asociație, este necesar acordul legislativului local. 

Faţă de cele expuse mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

                                                            Cernat la 15. 04. 2021 

 

 

          PRIMAR 

      Rákosi Árpád 
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Nr.2784/15.04.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind asocierea comunei Cernat cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea 

înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 

SECUIESC-COVASNA” 

 

Analizând Referatul de aprobare înaintat de dl.Rakosi Arpad, Primarul comunei Cernat, am 

constatat că acesta îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, luând în considerare 

următoarele aspecte. 

 

Din punct de vedere al oportunității 

Necesitatea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă Metropolitană 

Târgu Secuiesc-Covasna” a apărut ca urmare a lipsei unei stragetii naționale coerente de 

dezvoltare și de alocare a resurselor pentru regiunile din zona mun. Târgu Secuiesc și or. 

Covasna. 

Scopul Asociației este facilitarea negocierii la nivel guvernamental și la nivel european a 

proiectelor de dezvoltare a zonei mun. Târgu Secuiesc și orș. Covasna, și inclusiv a municipiului 

Târgu Secuiesc. Principalele obiective și priorități comune ale asociației sunt dezvoltarea 

infrasctructurii de transport, îmbunătățirea mediului economic, promovarea ocupării și sprijinirea 

mobilității forței de muncă, descentralizarea și o administrație publică eficientă, precum și 

reducerea decalajelor existente între regiuni. De asemenea, Asociația vizează asigurarea forței de 

muncă pe plan local, dezvoltarea învățământului, asigurarea de facilități fiscale prin reducerea 

migrației forței de muncă, reducerea sărăciei, inițierea unor programe active de integrare în 

muncă, investiții în infrasctructura de sănătate, educației, servicii sociale pentru creșterea calității 

vieții, servicii sociale integrate. 

 

Din punct de vedere al legalității 

Având în vedere dispoziţiile art. 89 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, în conformitate cu care ”două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au 

dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să 

se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate 

juridică, de drept privat. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de 

utilitate publică.” În continuare, în cadrul alineatului 2 din cadrul aceluiași articol se prevede 

că ”asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării 

în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a 

unor servicii publice. Zonele metropolitate și aglomerările urbane constituite cu acordul expres 

al consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea 

infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritățile deliberative și 

executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează 

autonomica locală, în condițiile legii.” 
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În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, așa cum a 

fost modificată prin Legea nr. 190/2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, ”în 

vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de 

rangul I şi II, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un 

parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. 

Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie 

interesaţi în dezvoltarea teritoriului”. 

Astfel, prin coroborarea prevederilor Legii nr. 351/2001 și a O.U.G. nr. 57/2019, zona 

metropolitană înființată, conform legii, ca asociație de dezvoltare intercomunitară în jurul unui 

municipiu de rang II, poate să dispună de personalitate juridică. 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale 

administrației publice locale sau centrale, printre care și atribuții privind cooperarea 

interinstituțională pe plan intern și extern. În exercitarea acestei atribuții, în baza art. 129 alin. 

(9) lit. c) din cadrul aceluiași act normativ, ”consiliul local hotărăște, în condițiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, 

precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației 

publice locale, în vederea promovării unor interese comune.” 

Luând în considerare Dovada disponibilității denumirii nr. 189341/24.03.2021 emisă de 

Ministerul Justiției - Serviciul de Comunicare și Relații Publice. 

 

Pentru ca comuna Cernat să poată adera și deveni membru cu drepturi depline în această 

Asociație, este necesar acordul legislativului local. 

Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și recomand 

adoptarea acestuia. 

 

 

 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general al comunei 



 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

 

Nr. 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind asocierea comunei Cernat cu alte unități 

administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA” 

 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  25.05.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind asocierea comunei Cernat cu alte unități 

administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 

METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA” 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna mai 2021. 

 

Cernat la 25.05.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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