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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂREA NR.23/2022 

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„MEDIAŞ – ZONĂ METROPOLITANĂ” 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 

2022, 

 Analizând  referatul de aprobare nr. 1634/2022 al proiectului de hotărâre prin care se 

propune constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ – ZONĂ 

METROPOLITANĂ” şi raportul de specialitate întocmit de secretarul general, înregistrat sub nr. 

1636/2022,   

 Văzând  avizul Comisiei pentru administratia publică locală, juridică, apararea ordinii şi a 

linistii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

În conformitate cu prevederile potrivit art. 7 alin.1 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a – IV – Reţeaua de localităţi, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 5, art. 6 din OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art.89, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„e” şi alin.(9) lit. „c”  şi art.139 alin. (3) lit. f), 

art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. Se aprobă constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ – ZONĂ 

METROPOLITANĂ”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică. 

 Art.2. Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ – ZONĂ 

METROPOLITANĂ”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ – ZONĂ 

METROPOLITANĂ”, va avea sediul în imobilul situat în Municipiul Mediaș, str. P-ţa Corneliu 

Coposu, nr. 3, jud. Sibiu, sediul Primăriei Municipiul Mediaş, identificat în CF nr.105790 – C1 – 

U1 Mediaş, nr. cad:105790 – C1 – U1, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș. 

(2) Se stabilește participarea Oraşului Copşa Mică la patrimoniul inițial cu o 

contribuție în numerar în valoare de 1.000 lei. 

(3) Se aprobă cotizaţia aferentă calităţii de membru al asociaţiei de 1 leu /locuitor/an. 

Numărul locuitorilor este cel comunicat de către Institutul Naţional de Statistică la data de 01 

ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizaţia. 

Art.5. Se împuternicește domnul Mihalache Daniel Tudor, primar al oraşului Copşa Mică, 

să semneze în numele și pe seama Oraşului Copşa Mică, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „MEDIAŞ – ZONĂ METROPOLITANĂ”. 

 Art.6. Primarul oraşului Copşa Mică, domnul Mihalache Daniel Tudor, este reprezentantul 

de drept al Oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociaților ADI „MEDIAŞ – ZONĂ 

METROPOLITANĂ”. 
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Art.7. Se împuternicește doamna Stama Diana Cosmina, cetățean român, cu domiciliul în 

Mediaș, str. Turda, nr.9, bl. 20, ap.15, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB, nr. 760353, eliberată 

de SPCLEP Mediaș la data de 07.07.2016, pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a 

personalității juridice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ – ZONĂ 

METROPOLITANĂ”. 

Art.8. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

  

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 29 martie 2022 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Butuc Titi-Nicu Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

 

Difuzat: 4 ex. 

1 ex. primar 

1 ex. Institutia Prefectului 

1 ex. dosar 

1 ex. Primăria municipiului Mediaş 
Red.dact.S.D. 

 


