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H O T Ă R Â R E A   nr. 197 

  din 29 iunie 2017 

 
privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Zona Metropolitană  

Tîrgu Mureș 

 

 

 

      Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând expunerea de motive nr. 32.751/1819 din 15.06.2017 a Direcției juridice, 

contencios administrativ și administrație publică locală, precum și avizele comisiilor de 

specialitate,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „e”, ale alin. (7) lit. „c”  din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și 

 În baza art. 45, alin. (2), lit. ”e” şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației Zona 

Metropolitană Tîrgu Mureș, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, dr. Dorin Florea, 

reprezentant al municipiului  în Adunarea Generală a Asociației,  să voteze aprobarea 

modificării Actului Constitutiv și al Statutului Zonei Metropolitane Tîrgu Mureș, în sensul 

dispoziției Art 1 și să îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta, inclusiv 

actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la înființarea asociației. 

       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului –Județul Mureș,  

Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș și Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, care 

răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

        Art.4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  
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