ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
Capitolul 1: Datele de identificare, voința de asociere, scopul asocierii
ART. 1 Datele de identificare ale asociaților
Unitățile administrativ teritoriale organizate potrivit Legii nr.2/1968 privind organizarea
administrativă, reprezentate de Primari în baza Legii 215/2001 privind administrația publică
locală, care se constituie în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona
Metropolitană Baia Mare” sunt:
1.1. MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr.37,
reprezentat
legal
prin
dl.
CĂTĂLIN
CHERECHEȘ,
cetățean
român,
…………………………, în calitate de Primar al Municipiului Baia Mare;
1.2. ORAȘUL BAIA SPRIE, cu sediul în Baia Sprie, Piața Libertății nr. 4, reprezentat legal
prin dl. SEBASTIAN-ALIN BÎRDA, cetățean român, …………………………, în calitate de
Primar al Orașului Baia Sprie;
1.3. ORAȘUL CAVNIC, cu sediul în Cavnic, str. 22 Decembrie nr. 7, reprezentat legal prin
dl. VLADIMIR PETRUȚ, cetățean român, …………………………, în calitate de Primar al
Orașului Cavnic;
1.4. ORAȘUL SEINI, cu sediul în Seini, Piața Unirii nr. 16, reprezentat legal prin doamna
GABRIELA-FLORICA TULBURE, cetățean român, …………………………, în calitate
de Primar al Orașului Seini;
1.5. ORAȘUL ȘOMCUTA MARE, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17,
reprezentat
legal
prin
dl.
GHEORGHE-IOAN
BUDA,
cetățean
român,
…………………………, în calitate de Primar al Orașului Șomcuta Mare;
1.6. ORAȘUL TĂUȚII MAGHERĂUȘ, cu sediul în Tăuții Magherăuș, str. 1 nr. 194,
reprezentat legal prin dl. ANTON ARDELEAN, cetățean român, …………………………,
în calitate de Primar al Orașului Tăuții Magherăuș;
1.7. COMUNA CERNEȘTI, cu sediul în Cernești, str. Principală nr. 146, reprezentată legal
prin dl. VASILE GIURGIU, cetățean român, …………………………, în calitate de Primar
al Comunei Cernești;
1.8. COMUNA CICÂRLĂU, cu sediul în Cicârlău, str. Principală nr. 389, reprezentată legal
prin dl. SORIN LUPȘE, cetățean român, …………………………, în calitate de Primar al
Comunei Cicârlău,
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1.9. COMUNA COAȘ, cu sediul în Coaș, nr. 265/A, reprezentată legal prin dl. SABIN RAȚ,
cetățean român, …………………………, în calitate de Primar al Comunei Coaș;
1.10 COMUNA COLTĂU, cu sediul în Coltău, str. Petofi Sandor, nr. 65, reprezentată legal
prin dl. LAJOS CENDEȘ, cetățean român, …………………………, în calitate de Primar al
Comunei Coltău;
1.11. COMUNA COPALNIC MĂNĂȘTUR, cu sediul în Copalnic Mănăștur, str. Principală
nr. 225A, reprezentată legal prin dl. VASILE-ȘTEFAN MIHALCA, cetățean român,
…………………………, în calitate de Primar al Comunei Copalnic Mănăștur;
1.12. COMUNA DUMBRĂVIȚA, cu sediul în Dumbrăvița, str. Principală nr. 225,
reprezentată legal prin dl. FELICIAN-GHEORGHE CICEU, cetățean român,
…………………………, în calitate de primar al Comunei Dumbrăvița;
1.13. COMUNA GROȘI, cu sediul în Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, reprezentată legal
prin dl. FLORIN-DANIEL BOLTEA, cetățean român…………………………, în calitate
de Primar al Comunei Groși;
1.14. COMUNA MIREȘU MARE, cu sediul în Mireșu Mare, str. Principală nr. 486,
reprezentată legal prin dl. IOAN MĂTIEȘ, cetățean român, …………………………, în
calitate de Primar al Comunei Mireșu Mare;
1.15. COMUNA RECEA, cu sediul în Recea, str. Primăriei, nr. 2, reprezentată legal prin dl.
OCTAVIAN PAVEL, cetățean român, …………………………, în calitate de Primar al
Comunei Recea;
1.16. COMUNA REMETEA CHIOARULUI, cu sediul în Remetea Chioarului, str.
Principală nr. 80, reprezentată legal prin dl. CĂLIN-OVIDIU PETRICĂ, cetățean român,
…………………………, în calitate de Primar al Comunei Remetea Chioarului;
1.17. COMUNA SATULUNG, cu sediul în Satulung, nr. 128, reprezentată legal prin dl.
BUJOREL-VASILE MURESAN, cetățean român, …………………………, în calitate de
Primar al Comunei Satulung;
1.18. COMUNA SĂCĂLĂȘENI, cu sediul în Săcălășeni, str. Unirii, nr. 87, reprezentată
legal prin dl. EMILIAN-GHEORGHE POP, cetățean român, …………………………, în
calitate de Primar al Comunei Săcălășeni;
1.19. COMUNA VALEA CHIOARULUI, cu sediul în Valea Chioarului, str. Principală nr.
194, reprezentată legal prin dl. IOAN-SORIN BURDE, cetățean român,
…………………………, în calitate de Primar al Comunei Valea Chioarului;
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ART.2 Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus
(1) Noi, Primarii unităților administrativ teritoriale asociate,
considerând că scopul cooperării intercomunitare este de a realiza o uniune între
unitățile administrativ teritoriale reprezentate și de a promova colaborarea între
acestea;
considerând importanța cooperării colectivităților și a autorităților locale în probleme
precum: dezvoltarea economică zonală, urbană și rurală, protecția mediului
înconjurător, ameliorarea infrastructurii și a serviciilor oferite cetățenilor și
întrajutorarea în caz de calamități și de necesitate;
considerând că aspectele cooperării vor deveni subiect de semnare a unor acorduri
viitoare în domeniul economic, social și administrative și alte domenii de cooperare
specifice;
considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităților și a
autorităților localităților, la realizarea dezvoltării unităților administrativ teritoriale și a
zonei în general în domeniul economic, social și administrativ;
considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii
părților semnatare și că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea locală și regională;
hotărâte fiind să favorizeze pe cât posibil această cooperare și să contribuie astfel la
progresul economic-social al localităților semnatare și la solidaritatea care unește
populația acestor localități;

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

În conformitate cu următoarele acte normative:












Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare
Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările
ulterioare
Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, cu
modificările ulterioare
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare
Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările
ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului-cadru ale Asociațiilor de dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice
Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului-cadru ale Asociațiilor de dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1370/2007 privind
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
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Și ca persoane juridice de drept public, prin reprezentanții lor legali am hotărât, în
conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, și art. 1, lit. j,
art. 11, art. 12 și art. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu
modificările ulterioare, si art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilități publice, constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară care să promoveze
interesele noastre comune.
(2) Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> în scopul înființării, organizării,
reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport
public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și
realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate
înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente
Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
(3) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată și/sau gestiunea directă, care se va
realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii atribuit/e
operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,
și ale legilor speciale aplicabile, cu respectarea principiilor prevăzute la art.1 alin. 4 din Legea
92/2007 a serviciilor de transport public local.
Capitolul 2: Denumirea, forma juridică, sediul, durata, patrimoniul
ART.3 Denumirea asociației
(1)

Denumirea asociației este: “Zona Metropolitană Baia Mare” și se va identifica sub
această denumire ce va fi folosită în acte și corespondență. Denumirea prescurtată a
asociației este ZMBM.

ART.4 Forma juridică a asociației
(1)

Forma juridică este asociația de dezvoltare intercomunitară, persoană juridică fără
scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, constituită în conformitate cu
Legea 215/2001 privind administrația publică locală și Legea 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilități publice, pentru atingerea obiectivelor descrise la art.
3.

ART.5 Emblema asociației
(1)

Asociația va avea însemne proprii (emblemă, ștampilă).

ART.6 Sediul asociației
(1)

Sediul asociației este în România, județul Maramureș, municipiul Baia Mare, strada
Gheorghe Șincai, nr. 37, CP 430311.
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(2)

Sediul asociației poate fi schimbat, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților,
potrivit legii.

ART.7 Durata asociației
(1)

Asociația se constituie pe termen nedeterminat, cu începere de la data înregistrării în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

ART.8 Patrimoniul inițial al asociației
(1)

Patrimoniul inițial este suma de 23.226 lei.

(2)

Patrimoniul inițial a fost constituit din contribuțiile în numerar a asociaților, astfel:
1. Municipiul Baia Mare – 13.792 lei;
2. Orașul Baia Sprie – 1.661 lei
3. Orașul Cavnic – 498 lei;
4. Orașul Seini – 1.010 lei
5. Orașul Șomcuta Mare – 771 lei;
6. Orașul Tăuții Măgherăuș – 671 lei;
7. Comuna Cernești – 374 lei;
8. Comuna Cicârlău – 369 lei;
9. Comuna Coaș – 140 lei.
10. Comuna Coltău – 255,50 lei;
11. Comuna Copalnic Mănăștur – 584 lei;
12. Comuna Dumbrăvița – 450 lei;
13. Comuna Groși – 253 lei;
14. Comuna Mireșu Mare – 513,50 lei;
15. Comuna Recea – 559 lei;
16. Comuna Remetea Chioarului – 283 lei;
17. Comuna Satulung – 584 lei;
18. Comuna Săcălășeni – 229 lei;
19. Comuna Valea Chioarului – 229 lei;

(3)
Sursele de venit ale Asociației sunt contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului
inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ
teritoriale membre; dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
donații, sponsorizări sau legate; orice alte surse de venituri prevăzute de lege.
(4)

Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Capitolul 3: Organele de conducere, administrare și control
ART.9 Organe de conducere și control ale asociației
(1) Asociația are următoarele organe de conducere, administrare și control:
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a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori;
(2) Atribuțiile, modul de organizare și funcționare al organelor de conducere, administrare și
control sunt prevăzute în Statut.
ART. 10 Componența nominală a organelor de conducere, administrare și control
(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din reprezentanții
membrilor Asociați, respectiv Primarii unităților administrativ teritoriale, astfel:




















Domnul Cătălin Cherecheș - Primarul Municipiului Baia Mare
Domnul Sebastian-Alin Bîrda - Primarul Orașului Baia Sprie
Domnul Vladimir Petruț - Primarul Orașului Cavnic
Doamna Gabriela-Florica Tulbure - Primarul Orașului Seini
Domnul Gheorghe-Ioan Buda - Primarul Orașului Șomcuta Mare
Domnul Anton Ardelean - Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș
Domnul Vasile Giurgiu - Primarul Comunei Cernești
Domnul Sorin Lupșe -Primarul Comunei Cicârlău
Domnul Sabin Raț - Primarul Comunei Coaș
Domnul Lajos Cendeș - Primarul Comunei Coltău
Domnul Vasile-Ștefan Mihalca - Primarul Comunei Copalnic Mănăștur
Domnul Felician-Gheorghe Ciceu - Primarul Comunei Dumbrăvița
Domnul Florin Boltea - Primarul Comunei Groși
Domnul Ioan Mătieș - Primarul Comunei Mireșu Mare
Domnul Octavian Pavel - Primarul Comunei Recea
Domnul Călin-Ovidiu Petrică - Primarul Comunei Remetea Chioarului
Domnul Bujorel-Vasile Mureșan - Primarul Comunei Satulung
Domnul Emilian-Gheorghe Pop - Primarul Comunei Săcălășeni
Domnul Ioan-Sorin Burde - Primarul Comunei Valea Chioarului

Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile
prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția
situațiilor în care se prevede expres altfel.
(2) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din
Președintele Asociației și încă doi membri, numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de
4 ani.
Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director:
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1. Domnul Cătălin Cherecheș - Primarul Municipiului Baia Mare. – Președintele Asociației
2. Domnul Sebastian Alin BÎRDA– Primarul Orașului Baia Sprie – membru
3. Domnul Octavian PAVEL – Primarul Comunei Recea – membru
(3) Comisia de Cenzori este formată din 3 membri, dintre care unul trebuie să fie expert
contabil, conform legii, numiți pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii
mandatului. Componența comisiei de cenzori este următoarea:
- doamna Crina-Fiorela CHILAT, identificată prin ………………………… – membru

- domnul Alin-Mugurel BOZGA, identificat prin ………………………… – membru

- domnul Valentin-Daniel CHIRA, identificat prin ………………………… – membru
(4) Președintele Comisiei de Cenzori este doamna Crina-Fiorela CHILAT, în calitate de
expert contabil, membru al C.E.C.C.A.R-filiala Maramureș.
ART.11 Persoana împuternicită să desfășoare procedura de înregistrare a modificărilor
statutare ale asociației:
Asociații împuternicesc pe domnul Ioan GIURGI, …………………………să desfășoare
formalitățile necesare pentru înregistrarea modificărilor și completărilor actelor statutare ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> la Judecătoria
Baia Mare.
ART.12 Prezentul Act constitutiv, astfel cum a fost modificat și completat prin Actul
Adițional nr. 1 intră în vigoare prin aprobarea lui în cadrul Adunării Generale, în ședința din
data de 25 aprilie 2018 și s-a redactat în 5 exemplare originale.
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Semnătura și ștampila membrilor asociați,
1. Municipiul Baia Mare
Primar Cătălin Cherecheș
L.S._____________________

2. Orașul Baia Sprie
Primar Sebastian-Alin Bîrda
L.S._____________________

3. Orașul Cavnic
Primar Vladimir Petruț
L.S._____________________

4. Orașul Seini
Primar Gabriela-Florica Tulbure
L.S._____________________

5. Orașul Șomcuta Mare
Primar Gheorghe-Ioan Buda
L.S._____________________

6. Orașul Tăuții Măgherăuș
Primar Anton Ardelean
L.S._____________________
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7. Comuna Cernești
Primar Vasile Giurgiu
L.S._____________________

8. Comuna Cicârlău
Primar Sorin Lupșe
L.S._____________________

9. Comuna Coaș
Primar Sabin Raț
L.S._____________________

10. Comuna Coltău
Primar Lajos Cendeș
L.S._____________________

11. Comuna Copalnic Mănăștur
Primar Vasile-Ștefan Mihalca
L.S._____________________

12. Comuna Dumbrăvița
Primar Felician-Gheorghe Ciceu
L.S._____________________
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13. Comuna Groși
Primar Florin-Daniel Boltea
L.S._____________________

14. Comuna Mireșu Mare
Primar Ioan Mătieș
L.S._____________________

15. Comuna Recea
Primar Octavian Pavel
L.S._____________________

16. Comuna Remetea Chioarului
Primar Călin-Ovidiu Petrică
L.S._____________________

17. Comuna Satulung
Primar Bujorel-Vasile Mureșan
L.S._____________________

18. Comuna Săcălășeni
Primar Emilian-Gheorghe Pop
L.S._____________________

19. Comuna Valea Chioarului
Primar Ioan-Sorin Burde
L.S._____________________
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