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 HOTĂRÂREA NR. 45/2021 

privind asocierea Oraşului Copşa Mică prin Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, cu 

unităţi administrativ teritoriale limitrofe Municipiului Mediaş, în vederea constituirii unei 

asociaţii de dezvoltare intercomunitară - zonă metropolitană  

 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 

2021, 

 Analizând referatul de aprobare nr. 5074/2021 al primarului oraşului Copşa Mică şi raportul 

nr. 5300/2021 întocmit de Secretarul general al oraşului Copşa Mică, 

 Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi a 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) şi (2)  din Legea nr.351/2001 privind aprobarea 

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

modificarile şi completările ulterioare şi prevederile art.89 alin.(1) şi (2), art. 129 alin. (2) lit. e), 

alin.(9) lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul  dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă asocierea Oraşului Copşa Mică prin Consiliul Local al oraşului Copşa 

Mică, în calitate de asociat-membru fondator, cu unităţi administrativ-teritoriale limitrofe 

Municipiului Mediaş pe o distanţă de 30 km din judeţul Sibiu, în vederea constituirii unei asociaţii 

de dezvoltare intercomunitară - zonă metropolitană. 

 Art.2. Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară va fi supus aprobării Consiliului 

Local al oraşului Copşa Mică după adoptarea hotărârilor de asociere de către fiecare unitate 

administrativ teritorială. 

 Art.3. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

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

  

 

Adoptată în oraşul Copşa Mică la data de 28 septembrie 2021  

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

                Muntean Vasile-Sorin                                                                         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. 

 


