STATUTUL
ASOCIAŢIEI

ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA
[Proiect]

Datele de identificare, voinţa de asociere, scopul şi obiectivele asociaţiei
Denumirea, forma juridică, sediul, durata şi patrimoniul
Principiile asociaţiei, funcţionarea, domeniile de colaborare şi competenţele
Calitatea, drepturile şi obligaţiile membrilor
Veniturile asociaţiei
Organele de conducere, administrare şi control
Modificarea actului constitutiv şi statutului asociaţiei
Dizolvarea asociaţiei
Lichidarea asociaţiei
Dispoziţii finale

Capitolul 1
DATELE DE IDENTIFICARE, VOINŢA DE ASOCIERE, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
ASOCIAŢIEI
Art. 1

Datele de identificare ale membrilor fondatori

Unităţile teritorial-administrative reprezentate de primari în baza art. 11 şi 12 din legea
215/2001, care se constituie în ASOCIAŢIA ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA conform
Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 actualizată, cu privire la asociaţii şi fundaţii, sunt
următoarele:
(i)
Comuna Aiton
reprezentată prin primar Nicolae Făgădar, în baza HCL ………………...
(ii) Comuna Aoahida
reprezentată prin primar Ionel Fărcaş, în baza HCL ………………...
(iii) Comuna Baciu
reprezentată prin primar Ioan Pop, în baza HCL ………………...
(iv) Comuna Bonţida
reprezentată prin primar Vasile Bodocan, în baza HCL ………………...
(v) Comuna Borşa
reprezentată prin primar Ileana Boşneag, în baza HCL ………………...
(vi) Comuna Căianu
reprezentată prin primar Vasile Pop, în baza HCL ………………...
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(vii) Comuna Chinteni
reprezentată prin primar Magdalena Lucia Suciu, în baza HCL ………………...
(viii) Comuna Ciurila
reprezentată prin primar Teodor Cristinel Popa, în baza HCL ………………...
(ix) Comuna Cojocna
reprezentată prin primar Sorin Ranga, în baza HCL ………………...
(x) Comuna Feleacu
reprezentată prin primar Ioan Tanţău., în baza HCL ………………...
(xi) Comuna Floreşti
reprezentată prin primar Ioachim Vancea, în baza HCL ………………...
(xii) Comuna Gârbău
reprezentată prin primar Istvan Covacs, în baza HCL ………………...
(xiii) Comuna Gilău
reprezentată prin primar Dumitru Sfârlea, în baza HCL ………………...
(xiv) Comuna Jucu
reprezentată prin primar Petre Coste, în baza HCL ………………...
(xv) Comuna Petreştii de Jos
reprezentată prin primar Ioan Pârv, în baza HCL ………………...
(xvi) Comuna Sânpaul
reprezentată prin primar Istvan Simon, în baza HCL ………………...
(xvii) Comuna Săvădisla
reprezentată prin primar Gebe Andrei Tomas, în baza HCL ………………...
(xviii) Comuna Tureni
reprezentată prin primar Vasile Todea, în baza HCL ………………...
(xix) Comuna Vultureni
reprezentată prin primar Eugen Mureşan, în baza HCL ………………...
(xx) Municipiul Cluj-Napoca
reprezentată prin primar Emil Boc, în baza HCL ………………...
(xxi) Consiliul Judeţean Cluj
reprezentat prin Preşedinte Marius-Petre Nicoară, în baza HCJ ………………...

Art. 2

Exprimarea voinţei de asociere

Noi, reprezentanţii unităţilor teritorial-administrative menţionate la art. 1, ca urmare a
înţelegerii intervenite pentru înfiinţarea asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA,
(i)

considerând că formatul instituţional al conlucrării intercomunale şi
interorăşeneşti este determinat de crearea unui spaţiu urbanistic comun al
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(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)

unităţilor teritorial-administrative reprezentate şi de promovarea colaborării
dintre acestea;
considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea
colectivităţilor şi autorităţilor teritoriale în probleme precum: dezvoltarea
economică şi investiţională zonală, urbană şi rurală, protecţia mediului
înconjurător, ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurilor, precum şi a serviciilor
oferite cetăţenilor în vederea creşterii bunăstării acestora şi a prosperităţii
unităţilor administrative membre ale asociaţiei;
considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor
acorduri şi înţelegeri viitoare în domenii economice, sociale şi administrative,
precum şi în alte domenii specifice de parteneriat şi colaborare;
considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea
colectivităţilor şi autorităţilor locale ale membrilor la realizarea dezvoltării
durabile a unităţilor administrative teritoriale, precum şi a zonei în domenii
comune de interes;
considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a
misiunii părţilor semnatare şi că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea
durabilă locală;
decise fiind să favorizeze această asociere şi să contribuie astfel la progresul
economico-social al localităţilor şi unităţilor teritorial-administrative semnatare,
precum şi la coeziunea economică şi socială care uneşte populaţia acestora,

în conformitate cu următoarele acte normative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Legea nr. 2/1989
Legea nr. 213/1998
Legea nr. 215/2001
Legea nr. 326/2001
Legea nr. 350/2001
Legea nr. 351/2001

Legea nr. 3/2003
Legea nr. 315/2004
OUG nr. 45/2003
OG nr. 16/2002
HG nr. 621/2002
Lege nr. 289 din 07/07/2006

şi ca persoane juridice prin reprezentanţii săi legali, am hotărât, în conformitate cu
prevederile O.G. 26/2000 actualizată, constituirea asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ CLUJNAPOCA, care să promoveze interesele noastre comune.

Art. 3

Scopul şi obiectivele asociaţiei

Misiunea
Asocierea are ca misiune stimularea şi sprijinirea creşterii prosperităţii zonei şi a
bunăstării cetăţenilor acesteia.
Obiectivul general
Obiectivul general
metropolitane.

al

asocierii

urmăreşte
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Obiective specifice
Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific:
-

alinierea Zonei Metropolitane Cluj-Napoca la standardele economice şi sociale
europene, în consens cu cele naţionale.
instaurarea în ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA a unui climat de piaţă aliniat
procedurilor competiţionale internaţionale.
Creşterea calitatii vieţii si promovarea coeziunii teritoriale, a coeziunii
economice şi a coeziunii sociale din ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA.

Activităţi ale asociaţiei
Asocierea se direcţionează către următoarele principale activităţi:
-

elaborarea, menţinerea şi implementarea unui concept strategic coerent de
dezvoltare economică a zonei metropolitane;
promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei şi realizarea
marketingului acesteia în relaţiile cu investitorii;
elaborarea de proiecte de interes pentru zonă;
obţinerea de fonduri de finanţare nerambursabilă şi elaborarea de
documentaţii tehnico-economice pentru dezvoltarea zonei;
elaborarea, pe baza Planurilor Urbanistice Generale ale fiecărei unităţi
teritorial-administrative ale zonei, a Planului Urbanistic General al Zonei
Metropolitane Cluj-Napoca;
atragerea de investiţii directe pentru zonă, atât din categoria celor străine cât
şi a celor autohtone;
promovarea şi susţinerea activităţii sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii,
incluzând facilitarea acestora de a accede la finanţări de pe pieţele de
capital sau din surse provenite din fonduri internaţionale;
alte activităţi relevante pentru dezvoltarea a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca;
orice alte activităţi care vizează generarea resurselor proprii de funcţionare.

Capitolul 2
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ŞI PATRIMONIUL
Art. 4
(i)
(ii)

Art. 5

Denumirea asociaţiei
Denumirea asociaţiei este ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA şi se va identifica
sub acest nume care va fi folosit în toate actele emise.
Abreviat se va utiliza prescurtarea ZMCN.

Forma juridică a asociaţiei

Forma juridică a asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA este de interes general,
apolitică, ca organizaţie neguvernamentală şi nonprofit, constituită în vederea atingerii
obiectivelor asociaţiei.

Art. 6

Însemnele asociaţiei

Asociaţia va avea ştampilă, siglă şi însemne proprii.
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Art. 7
(i)
(ii)
(iii)

Art. 8

Sediul asociaţiei
Sediul asociaţiei este în România, jud. CLUJ, municipiul Cluj-Napoca, ...
Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a
asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data adoptării
hotărârii respective.
Asociaţia poate constitui filiale ca structuri teritoriale avand organe de
conducere proprii si patrimoniu distinct de cel al asociatiei, poate iniţia sau
participa la constituirea de alte asociaţii, consorţii şi/sau societăţi comerciale,
atât în zonă cât şi în ţară sau în străinătate, în funcţie de necesităţile sale de
funcţionare.

Durata asociaţiei

Asociaţia ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA se constituie pe terment nelimitat, cu
începere de la data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 9
(i)
(ii)

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Patrimoniul iniţial al asociaţiei
Patrimoniul la data constituirii asociaţiei este de X lei şi reflectă numeric
populaţia localităţilor membre cu câte 10 lei/locuitor, la care se adaugă
aportul judeţului Cluj, care este de...
Structura aportului membrilor fondatori, în vederea constituirii patrimoniului
iniţial, este următoarea:
Denumirea

Aportul (în RON)

Comuna Aiton
Comuna Apahida
Comuna Baciu
Comuna Bonţida
Comuna Borşa
Comuna Căianu
Comuna Chinteni
Comuna Ciurila
Comuna Cojocna
Comuna Feleacu
Comuna Floreşti
Comuna Gârbău
Comuna Gilău
Comuna Jucu
Comuna Petreştii de jos
Comuna Sânpaul
Comuna Săvădisla
Comuna Tureni
Comuna Vultureni
Municipiul Cluj-Napoca
Consiliul Judeţean Cluj
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Capitolul 3
PRINCIPIILE ASOCIAŢIEI, FUNCŢIONAREA, DOMENIILE DE COLABORARE ŞI
COMPETENŢELE
Art. 10 Principiile asociaţiei
Unităţile teritorial-administrative membre pornesc la constituirea ZONEI METROPOLITANE
CLUJ-NAPOCA determinate de nevoia de colaborare, pentru a realiza un teritoriu solidar
din punct de vedere social şi competitiv din punct de vedere economic, având ca
bază principiile expuse în Carta Europeană a autoguvernării locale:
(1)
(2)

Principiul coeziunii economice şi sociale: unităţile teritorial-administrative
membre vor susţine promovarea unei dezvoltări generale armonioase a zonei,
în vederea formării unui teritoriu unitar coeziv şi competitiv;
Principiul specializării: unităţile teritorial-administrative membre pot transfera
catre asociatie unele activitati specifice intrand in sfera lor de competenta, cu
acordul consiliului deliberativ al unitatii respective. Ca un principiu general,
activitatile cu arie de aplicatie la nivelul zonei metropolitane pe care
autoritatea nu le poate adresa singura se vor transfera asociatiei, ramanand
ca activitatile cu impact mai restrans, local, din cadrul aceleiasi competente
sa ramana a fi in continuare la latitudinea unităţii teritorial-administrative
respective.

Art. 11 Condiţii de funcţionare
(1)
(2)

Constituirea asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA se face în cadrul
legislativ existent, în condiţiile păstrării autonomiei fiecărei unităţi teritorialadministrative membre.
Organizarea şi funcţionarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA nu poate
conduce la:
-

(3)
(4)

Crearea de 'enclave' cu caracter economic, social, cultural sau etnic.
Apariţia formelor de segregare de tip economic, social, cultural şi etnic.
O distribuţie inegală şi neuniformă, a beneficilor activităţilor realizate în zona
de referinţă.

Relaţiile de interes comun sunt definite prin planul de politici, programe şi
proiecte de dezvoltare şi amenajare a teritoriului, stabilite prin Strategia de
Dezvoltare a ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA.
Planul Urbanistic General al ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA precum şi
Planurile de Amenajare Teritorială vor fi formulate coordonat şi în concordanţă
cu dorinţele şi nevoile unităţilor teritorial-administrative membre, astfel încât
aceste planuri să nu genereze externalităţi negative asupra altor unităţi
administrative învecinate.

Art. 12 Domenii de colaborare
(1)

Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al ZONEI
METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA;
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Politici şi programe sectoriale privind dezvoltarea economică, locuinţele,
utilităţile şi serviciile publice;
Finaţarea şi/sau co-finanţarea programelor şi proiectelor prioritare de interes
comun;
Fiscalitatea proprietăţilor şi managementul patrimoniului imobiliar;
Mediul înconjurător;
Organizarea instituţională şi dezvoltarea resurselor umane;
Alte aspecte care definesc particularităţile locale ale zonei.

Art. 13 Competenţele membrilor asociaţiei
Fiecare dintre asociaţi are drepturi egale în exercitarea următoarelor competenţe:
(1)

Politica localităţilor
- Dezvoltarea locală şi zonală, precum si proiecte sociale şi culturale de
interes comun;
- Ordinea publică din zona metropolitană;
- Dezvoltarea resurselor umane şi educaţia.

(2)

Amenajarea teritoriului
- Realizarea şi actualizarea coordonata a planului urbanistic general şi a
planurilor de amenajare sectorială;
- Iniţierea şi realizarea de planuri şi proiecte urbanistice de interes comun;
- Crearea identităţii urbanistice a zonei.

(3)

Dezvoltarea economică
- Promovarea zonei ca si destinatie pentru ivnestitori, in special in vederea
atragerii de investitii straine directe.
- Acţiuni specifice de dezvoltare economică care urmăresc interesul comun.

(4)

Serviciile şi utilităţile publice
- Organizarea transportului metropolitan al zonei;
- Organizarea şi gestionarea utilităţilor şi serviciilor publice;
- Realizarea şi gestionarea elementelor de patrimoniu imobiliar.

(5)

Locuinţele
- Elaborarea de programe comune de locuinţe;
- Elaborarea de politici şi programe pentru realizarea de locuinţe sociale;
- Activităţi de ameliorare a fondului existent de locuinţe.

(6)

Mediul
- Elaborarea de programe comune de protejare şi conservare a mediului
natural;
- Elaborarea şi realizarea de programe de combatere a poluării apei, aerului
şi a solului;
- Acţiuni de depozitare/valorificare a deşeurilor.

(7)

Altele
- Crearea şi extinderea de cimitire;
- Realizarea de unităţi agroindustriale, turistice, etc, de interes comun pentru
localităţile zonei;
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-

Semnalizarea, publicitatea şi reclamele, promovarea unitară a zonei;
Susţinerea financiară şi dotarea structurilor organizatorice ale zonei
metropolitane;

Art. 14 Competenţe delegate asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA
Asociaţii fondatori hotărăsc de comun acord delegarea următoarelor competenţe
legate de:
(1)

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Economica a ZONEI METROPOLITANE
CLUJ-NAPOCA
- Adaptarea si dezvoltarea continua a Strategiei de Dezvoltare Economica a
ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA tinand cont de evolutia demografica
economica si culturala locala si de contextul macro-economic.

(2)

Amenajarea teritoriului
- Sustinerea activitatii istitutiiilor arhitectului sef al municipiului si judetului in
vederea armonizarii planurilor urbanistce (PUG, PUZ, PUD) ale zonei de
referinta cu strategia de dezvoltare aconomica a Zonei Metropolitane;
- Iniţierea şi realizarea de planuri de amenajare teritorială de interes comun.

(3)

Promovarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA
- Crearea unui concept de marcă ('brand') a ZONEI METROPOLITANE CLUJNAPOCA, respectiv promovarea acesteia pe piaţă conform unui plan
coerent şi viabil, cu efectuarea, direct sau prin servicii contractate, de
actiuni de atragere a investitorilor privati, cu precadere a investitiilor straine
directe. Gestionarea investiţiilor atrase se transferă de către asociaţie în
beneficiul unităţilor administrative membre care deţin teritoriile respective.

(4)

Servicii şi utilităţi publice
- Elaborarea studiilor necesare pentru realizarea de cereri de finanţare
nerambursabilă în vederea reabilitării şi modernizării elementelor de
infrastructură urbană şi peri-urbană, necesare susţinerii dezvoltării
economice: sisteme de apă, canalizare lşi epurare, salubritate, termie,
infrastructură de transport, etc.
- Oranizarea transportului metropolitan al zonei, respectiv organizarea şi
gestionarea serviciilor publice comune ale zonei, ca activităţi care se
transferă ulterior unităţilor teritorial-administrative membre.

(5)

Managementul finanţărilor pentru proiecte de dezvoltare
- Programe şi proiecte de impact pentru zonă, care beneficiază de finanţări şi
co-finanţări internaţionale;
- Programe şi proiecte realizate prin finanţări proprii ale unităţilor teritorialadministrative membre;
- Subvenţiile şi contribuţiile membrilor pentru susţinerea activităţilor zonei.

(6)

Reprezentarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA
- Reprezentarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA ca si zona de dezvoltare
economica si spatiu urbanistic, in scopuri care privesc interesle generale ale
zonei (promovarea ZMO ca destinatie pentru investittori, promovarea unor
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sectoare economice specifice cum ar fi turismul, sectorul manufacturier,
etc)..
(7)

Alte competenţe
- Se stabilesc în baza aprobării Adunării Generale sau Consiliului Director,
după caz.

Capitolul 4
CALITATEA, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 15 Calitatea de membru
(1)

Conform principiului liberei asocieri, poate fi membru al asociaţiei orice
persoană fizica sau juridică interesată în sprijinirea ZONEI METROPOLITANE CLUJNAPOCA, dacă Consiliul Director sau Adunarea Generală a asociatilor
consideră aderarea ca fiind oportună. În baza acestui deziderat, membrii
asociaţiei pot fi de următoarele categorii:
(a) Membri Fondatori – unităţile teritorial-administrative semnatare ale Actului
Constitutiv; respectiv: Comuna Aiton, Comuna Apahida, Comuna Baciu,
Comuna Bonţida, Comuna Borşa, Comuna Căianu, Comuna Chinteni,
Comuna Ciurila, Comuna Cojocna, Comuna Feleacu, Comuna Floreşti,
Comuna Gârbău, Comuna Gilău, Comuna Jucu, Comuna Petreştii de Jos,
Comuna Sânpaul, Comuna Săvădisla, Comuna Tureni, Comuna Vultureni,
Municipiul Cluj-Napoca, CJ Cluj, ca unităţi teritorial-administrative;
(b) Membri Asociaţi – unităţi teritorial-administrative aflate in proximitatea, sau
avand un interes economic regional coerent cu ZONA METROPOLITANĂ CLUJNAPOCA;
(c) Membri Consultativi – persoane fizice sau juridice care optează pentru
aderarea la asociaţie şi manifestă interes în participarea la programele,
proiectele şi activităţile asociaţiei;
(d) Membri Observatori – instituţii financiare naţionale sau internaţionale,
ambasade, organizaţii româneşti sau străine care susţin şi sprijină tehnic
şi/sau financiar interesele membrilor fondatori în vederea atingerii
obiectivelor asociaţiei.

(2)

(3)
(4)

Dobândirea, retragerea sau pierderea calităţii de Membru Fondator se face
prin hotărâre a consiliului deliberativ al unităţii teritorial-administrative membre.
Orice cerere de retragere îşi produce efectele de la data comunicării
acesteia. Adunarea Generală poate dispune pierderea calităţii de membru
fondator în cazul în care, timp de doi ani consecutivi, unitatea teritorialadministrativă în cauză nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de asociaţie.
Obligaţiile membrilor fondatori nu pot fi retrase decât în baza unei hotărâri a
Adunării Generale a Asociatiei.
Dobândirea, retragerea sau pierderea calităţii de Membru Asociat face similar
procedurilor aplicate membrilor fondatori.
Dobândirea, retragerea sau pierderea calităţii de Membru Consultativ se face
la cerere, adresată Consiliului Director al asociaţiei. Adunarea Generală poate
dispune pierderea calităţii de membru consultativ în cazul în care, timp de un
an, organizaţia în cauză nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de asociaţie.
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(5)

(6)
(7)

Obligaţiile membrilor consultativi nu pot fi retrase decât în baza unei hotărâri a
Adunării Generale a Asociaţiei.
Dobândirea, retragerea sau pierderea calităţii de Membru Observator se face
la cererea organismului de conducere administrativă a instituţiei sau
organizaţiei respective, adresată Consiliului Director al asociaţiei, act ce va fi
adus la cunoştinţa Adunării Generale a Asociatiei însoţit de motivele invocate.
Denunţarea unilaterală a unui acord de asociere, în orice situaţie, nu duce
automat la ştergerea obligaţiilor membrului care face denunţarea.
Adunarea Generală a Asociaţiei poate denunţa unilateral orice acord de
asociere, dacă consideră că au fost lezate interesele zonei, la propunerea
Consiliului Director.

Art. 16 Drepturile membrilor
(1)

Membrii Fondatori ai asociaţiei au următoarele drepturi:
(a) Să beneficieze de baza de date şi informaţii a asociaţiei;
(b) Să fie consultaţi în toate problemele de interes ale zonei;
(c) Să ia parte, prin reprezentanţii desemnaţi, la întrunirile, şedinţele şi adunările
Consiliului Director;
(d) Să ia parte la întocmirea materialelor de interes pentru zonă;
(e) Să exprime orice fel de opinii asupra documentelor elaborate în cadrul
asociaţiei;
(f) Să solicite şi să primească sprijin pentru probleme ce ţin de activitatea
zonei;
(g) Să fie informaţi asupra programelor şi proiectelor de dezvoltare a zonei;
(h) Să formuleze solicitări şi propuneri de proiecte privind dezvoltarea zonei;
(i) Să beneficieze de rezultatul activităţilor desfăşurate de asociaţie.

(2)

Membrii Asociaţi au următoarele drepturi:
(a) Să beneficieze, incepand de la data dobandirii calitatii de membru
asociat, de acelesi drepturi ca si membrii fondatori.

(3)

Membrii Consultativi au următoarele drepturi:
(a) Să beneficieze de baza de date şi informaţii a asociaţiei, cu excepţia celor
cu caracter confidenţial;
(b) Să participe, fără drept de vot, la şedinţele ordinare sau extraordinare ale
Adunării Generale;
(c) Să prezinte structurii operaţionale a asociaţiei orice fel de opinii asupra
politicilor şi planurilor acesteia, precum şi să contribuie cu sugestii la
îmbunătăţirea activităţilor asociaţiei;
(d) Să fie menţionaţi în publicaţiile publicitare ale asociaţiei.

(4)

Membrii Observatori au următoarele drepturi:
(a) Să participe, fără drept de vot, la şedinţele ordinare ale Adunării Generale;
(b) Să prezinte structurii operaţionale a asociaţiei orice fel de opinii asupra
politicilor şi planurilor acesteia, precum şi să contribuie cu sugestii la
îmbunătăţirea activităţilor asociaţiei;
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(c) Să fie menţionaţi în publicaţiile publicitare ale asociaţiei, dacă a contribuit
în vreun fel la atingerea obiectivelor specifice ale asociaţiei.

Art. 17 Obligaţiile membrilor
(1)

Membrii Fondatori au următoarele obligaţii:
(a) Să respecte prevederile Statutului, hotărârile Adunării Generale şi deciziile
Comitetului Director;
(b) Să achite asociaţiei o contribuţie anuală de 10 Lei pentru fiecare locuitor
cu domiciliul în localitatea respectivă, în vederea acoperirii cheltuielilor
bugetare ale asociaţiei;
(c) Alte obligaţii care pot fi stabilite de către Adunarea Generală sau de către
Consiliul Director, în vederea atingerii obiectivelor specifice ale asociaţiei.

(2)

Membrii Asociaţi au următoarele obligaţii:
(a) Membrii asociati au, incepand de la data dobandirii calitatii de membru
asociat, de acelesi obligatii ca si membrii fondatori..

(3)

Membrii Consultativi si Membrii Observatori au următoarele obligaţii:
(a) Să respecte prevederile Statutului asociaţiei;
(b) Să achite o contribuţie anuală care urmeaza sa fie hotarata periodic de
catre Consiliul Director al asociaţiei;
(c) Să nu aducă atingere imaginii şi intereselor asociaţiei.

Capitolul 5
VENITURILE ASOCIAŢIEI
Art. 18 Sursele patrimoniale şI de venit ale asociaţiei
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Patrimoniul iniţial constituit în baza Actului Constitutiv al asociaţiei.
Contribuţiile anuale ale membrilor.
Donaţii, sponsorizări sau legate.
Venituri provenite din activităţi economice, comerciale şi de servicii proprii.
Dividende rezultate din activităţile societăţilor comerciale înfiinţate de către
asociaţie.
(9) Dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile.
(10) Subvenţii obţinute de la bugetul de stat, de la bugete locale, sau alte surse
legale de pe teritoriul ţării.
(11) Finanţări de la instituţii, organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale.
(12) Alte venituri obţinute în scopul desfăşurării activităţilor prevăzute prin Statut.

Art. 19 Alte condiţii de venituri
(1)

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din
activitatea acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi
societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi
obiectivelor asociaţiei.
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(2)

(3)

Asociaţia poate crea organizaţii subordonate sau participa la constituirea de
organizaţii în parteneriat cu organizaţii similare, cu societăţi comerciale
interesate de atingerea obiectivelor asociaţiei, iar eventualele rezultate
financiare determinate în acest fel se vor aloca exclusiv pentru dezvoltarea
proprie a structurilor sale.
Asociaţia poate constitui filiale ca structuri teritoriale avand organe de
conducere proprii si patrimoniu distinct de cel al asociatiei, în vederea
reprezentării sale sau obţinerii de venituri pentru interesele zonei şi ale
asociaţiei.

Capitolul 6
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Art. 20 Componenţa
Organele asociaţiei sunt:
(1)
(2)
(3)
(4)

Adunarea Generală, ca organism de conducere a asociaţiei;
Consiliul Director, ca organism de administrare executivă a asociaţiei;
Directorul general, ca organ tehnic operaţional al asociaţiei;
Cenzorul, ca organ de control financiar.

Art. 21 Adunarea Generală a Asociatiei
(1)

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adunarea Generală a Asociatiei este organul suprem de conducere, alcătuit
din totalitatea membrilor asociatiei. Reprezentantii fiecarui membru in
Adunarea Generala sunt desemnati de consiliile deliberative. Cu exceptia
Consiliului Judeţean Cluj, numarul reprezentantilor membrilor va fi in proportie
cu populatia, un reprezentant la 10.000 locuitori, dar nu mai putin de un
reprezentant de fiecarte membru. Consiliul Judetean Cluj va fi reprezentat de 3
persoane. In situatia acceptarii de noi membri in asociaţie, unitatile teritorialadministrative care au dobandit calitatea de membri asociati vor fi
reprezentati in Adunarea Generala a Asociatiei in mod similar. Numarul total al
reprezentatilor in Adunarea Generală este, la momentul constituirii, de ... de
persoane, structurat dupa cum urmeaza:
Denumirea

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Număr de reprezentanţi

Aiton
Apahida
Baciu
Bonţida
Borşa
Căianu
Chinteni
Ciurila
Cojocna
Feleacu
Floreşti
Gârbău
Gilău
Jucu
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Comuna Petreştii de jos
Comuna Sânpaul
Comuna Săvădisla
Comuna Tureni
Comuna Vultureni
Municipiul Cluj-Napoca
Consiliul Judeţean Cluj

(2)
(3)

Adunarea Generală a Asociatiei are drept de control permanent asupra
activităţilor Consiliului Director, a Directorului general şi a Cenzorului, în limita
prerogativelor acordate prin Statut.
Atribuţiile Adunării Generale a Asociatiei se referă la:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
Modificarea şi completarea Statutului asociaţiei;
Stabilirea modalităţii de exercitare a votului.
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Director
Aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
Prerogativele şi limitele mandatului Consiliului Director;
Alegerea şi revocarea Cenzorului;
Aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen lung a asociaţiei şi/sau
zonei;
(i) Aprobarea proiectelor supuse dezbaterii de către Consiliul Director;
(j) Confirmarea de noi membri precum şi excluderea unor membri din cadrul
asociaţiei;
(k) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
(l) Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau rezultate din statutul asociaţiei.
(4)

(5)

(6)

Adunarea Generală a Asociatiei hotărăşte asupra finanţării unor obiective
majore de interes comun şi stabileşte modificarea cotelor de contribuţie ale
membrilor. Hotărârile Adunării Generale vor fi supuse dezbaterii şi informării
consiliilor deliberative membre, în condiţiile în care aceste finanţări converg cu
competenţele acestora.
Hotărârile consiliilor deliberative ale unităţilor teritorial-administrative membre,
care sunt contrare unor hotărâri ale Adunării Generale, reprezintă dreptul de
'veto' al membrilor fondatori şi funcţionează exclusiv faţă de teritoriul
administrativ al membrilor care se opun aprobării unor obiective majore de
interes comun sau unor finanţări cu privire la acestea.
Dreptul de 'veto' al membrilor fondatori poate fi enunţat doar de către
ordonatorul de credite al unităţii teritorial-administrative respective sau, în lipsa
lui, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

Art. 22 Regulile privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale a
Asociaţiei
(1)
(2)

Actul de autoritate al Adunării Generale a Asociatiei este hotărârea, iar votul
se acordă doar de către reprezentanţii membrilor.
Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociatiei, în limitele legii, ale actului
constitutiv şi/sau ale statutului, devin obligatorii şi pentru membrii care nu au
luat parte la Adunarea Generală a Asociatiei sau au votat împotrivă, cu
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excepţia acelor hotărâri care contravin hotărârilor consiliilor deliberative ale
membrilor.
(3) Membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală a Asociatiei sau care au
votat împotrivă unei Hotarari a Adunării Generale a Asociatiei pot, în termen de
15 zile de la data când s-a luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data
când a avut loc şedinţa, (după caz), sa solicite in scris Consiliului Director
anularea sau modificarea Hotararii.
(4) Cererea de anulare se soluţionează de către Consiliul Director în termen de cel
mult 30 de zile, după care se aduce la cunoştinţa unităţilor teritorialadministrative membre şi a contestatorului în cel mult 5 zile lucrătoare de la
data soluţionării.
(5) Hotărârile Adunării Generale a Asociatiei, contrare legii, actului constitutiv sau
dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate pot fi atacate in justitie de catre
oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care
au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de
sedinta, în termen de 15 zile de la data când s-a luat cunoştinţă despre
hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
(6) Adunarea Generală a Asociatiei se întruneşte anual, în şedinţe ordinare, la
convocarea preşedintelui în exerciţiu al asociaţiei.
(7) Adunarea Generală Asociatiei se poate întruni ori de câte ori este nevoie în
şedinţă extraordinară, la convocarea Consiliului Director sau la cererea a cel
puţin 1/3 din numărul membrilor asociaţiei.
(8) Convocarea trebuie să cuprindă locul, data, ora şi proiectul ordinii de zi,
urmând ca aceasta să fie comunicată membrilor asociaţiei cu cel puţin 10 zile
înainte de de data Adunării Generale ordinare sau 3 zile înainte cea
extraordinară.
(9) Adunarea Generală a Asociatiei este legal constituită dacă participă cel puţin
2/3 din numărul membrilor. Neîntrunirea cvorumului necesar conduce la
stabilirea unei noi convocări, pentru o dată ulterioară stabilită de către
preşedintele Consiliului Director;
(10) Toate hotărârile Adunării Generale a Asociatiei se iau cu votul majorităţii
absolute de 2/3 a reprezentanţilor membrilor.
(11) Hotărârile Adunării Generale a Asociatiei se comunică membrilor săi prin grija
personalului angajat al asociaţiei, aflat în subordinea Directorului General.

Art. 23 Incompatibilităţi
(1)

(2)

Reprezentantul, în Adunarea Generală a Asociatiei, al unei unităţi teritorialadministrative membre care, într-o anumită problemă supusă unei hotărâri a
acesteia, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau
descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al
patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
Asociaţii care încalcă dispoziţiile alin. (1) sunt răspunzători de daunele cauzate
asociaţiei.

Art. 24 Consiliul Director
(1)

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale
a Asociatiei. El este alcătuit, ca titulari, din primarii unităţilor teritorialadministrative membre şi preşedintele consiliului judeţean. Pe bază de
împuternicire, oricare dintre membrii titulari ai Consiliului Director poate să
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(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

desemneze persoane care să reprezinte unitatea teritorial-administrativă
respectivă în şedinţele şi întrunirile acestui for;
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director al asociaţiei procedează
după cum urmează:
(a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul de activităţi pentru perioada
următoare;
(b) Încheiere acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
(c) Desemnează dintre membrii sai un Vice-Presedinte;
(d) Aprobă statutul functional al personalului angajat al asociatiei
(organigrama, fise de post, ROI, ROF, Programul Calitatii);
(e) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Regulamentul de Organizare si
Functionare aprobat de Adunarea Generală a asociatiei.
Membrii Consiliului Director pot desemna, pe domenii de specialitate, personal
din cadrul unităţilor teritorial-administrative membre care să exercite atribuţiuni
de legătură curentă cu personalul angajat din cadrul asociaţiei.
Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui în exerciţiu sau la cererea a cel puţin 1/2 dintre
reprezentanţii unităţilor teritorial-administrative membre;
Convocarea Consiliului Director se face cu cel puţin cinci zile înaintea
şedinţelor iar în situaţii care reclamă urgenţă cu cel puţin 2 zile. Convocarea se
face în scris, de către preşedintele Consiliului Director, precizându-se ordinea
de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei;
Sedinţele Consiliului Director sunt legal constituite dacă este prezentă
majoritatea simplă a membrilor săi, iar deciziile se iau cu votul a cel puţin 3/5
dintre membrii Asociatiei. Sedinţele sunt conduse de preşedinte sau de
persoana desemnată de acesta în cadrul consiliului;
Deciziile luate de Consiliul Director se comunică membrilor şi sunt obligatorii
pentru toţi membrii asociaţiei. Deciziile Consiliului Director se semnează de
către preşedinte iar în lipsa acestuia, pentru conformitate, de către VicePresedinte. Lucrările Consiliului Director sunt consemnate în procese verbale şi
se semnează de Presedinte si de către membrii prezenti ai Consiliului Director.
Aceste documente sunt redactate şi arhivate prin grija Directorului general.
Consiliul Director exercită următoarele atribuţii:
(a) Conduce activitatile de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Economica
a ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA si dezvolta planuri de implementare si
grame specifice pentru dezvoltarea zonei metropolitane.
(b) Angajeaza acociatia in relatia cu autorităţi publice naţionale şi straine, cu
finantatori si organisme internaţionale, precum si cu alte foruri a caroar
participare este necesara în vederea obtinerii de finanţări ne-rambursabile
si rambursabile pentru realizarea unor obiective de interes comun;
(c) Decide asupra initierii unor proiecte de interes comun si le propune spre
aprobare consiliilor deliberative ale membrilor asociatiei direct implicate;
(d) Prezintă Adunării Generale a Asociatiei raportul de activitate pe perioada
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil,
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv programul de
dezvoltare a asociaţiei şi zonei metropolitane;
(e) Desemnează si revoca Directorul General la propunerea presedintelui;
(f) Îndeplineşte orice atribuţii stabilite in Regulamentul de Organizare si
Functionare de către Adunarea Generală a Asociatiei;
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(9)

În cadrul Consiliului Director, fiecare unitate administrativ teritorială reprezintă
un vot.
(10) Preşedintele Consiliului Director îndeplineşte următoarele atribuţii:
(a) Convoaca si conduce lucarile Adunării Generale a Asociatiei si cele ale
Consiliului Director;
(b) Reprezintă asociaţia în legătură cu terţii;
(c) Semnează acte şi documentele adoptate de organele asociaţiei;
(d) Stabileşte sarcinile şi îndrumarea activităţilor pentru membrii Consiliului
Director;
(e) Urmăreşte şi asigură ducerea la indeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor
documente şi măsuri, stabilite de Adunarea Generală a Asociatiei şi de
Consiliul Director;
(f) Propune Consiliului Director numirea si revocarea Directorul General al
asociaţiei
(g) Propune Adunarii Generale numirea si revocarea Cenzorului;
(11) Vice-Preşedintele Consiliului Director îndeplineşte următoarele atribuţii:
(h) Indeplineste toate atributiile presedintelui in absenta acestuia.
(i) Indeplineste orice alte atributii incredintate de presedinte si de Consiliul
Director

Art. 25 Directorul General
Directorul general are ca atribuţiuni:
(a) Indeplineste atributiuni de natura operationala atribuite prin Regulamentul
de Organizare si Functionare
(b) Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către Presedinte şi Consiliul
Director.

Art. 26 Controlul finaciar
(1)
(2)
(3)

Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat, conform art. 27 din OG
26/2000, de către un Cenzor propus de către preşedintele asociaţiei şi aprobat
de către Adunarea Generală.
Cenzorul va detine calitatea de Expert Contabil in conditiile legii. Nici un
membru al Consiliului Director sau al structurii angajate din subordinea
Directorului general nu poate fi cenzor.
În realizarea competenţei sale cenzorul are ca atribuţiuni:
(a) Verificarea modului în care sunt administrate bunurile asociaţiei;
(b) Întocmirea rapoartelor pe care le prezintă Consiliului Director şi Adunării
Generale;
(c) Îndeplinirea oricăror alte atribuţii de control financiar prevăzute în Statut
si/sau stabilite de Adunarea Generală a asociatiei.
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Capitolul 7
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI ASOCIAŢIEI
Art. 27 Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se poate face în
următoarele condiţii:
(1)

Modificarea sau completarea oricăror prevederi stabilite prin actul constitutiv
şi/sau prin statutul asociaţiei se face prin înscrierea acestora în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor
din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000.

Capitolul 8
DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
Art. 28 Asociaţia se dizolvă de drept prin:
(1)

(2)

Imposibilitatea realizării obiectivelor pentru care a fost constituită asociaţia,
dacă în termen de 3 ani de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce
schimbarea acestora; constatarea se realizează prin hotărâre a judecătoriei în
care a fost înregistrată asociaţia, la cererea oricărei persoane interesate.
Conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000.

Capitolul 9
LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 29 Lichidarea asociaţiei se poate realiza după cum urmează:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

În cazurile de dizolvare prevăzute la cap.8 a Statutului, Adunarea Generala a
Asociatiei va desemna, în condiţiile legislaţiei cu privire la insolvenţă, un
administrator pentru lichidarea organizaţiei.
Odată cu numirea unui administrator pentru lichidare judiciară, atribuţiile
tuturor organelor de conducere ale asociaţiei încetează, în conformitate cu
prevederile legislaţiei cu privire la insolvenţă.
Dizolvarea, lichidarea şi radierea din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţilor se vor
efectua, prin procedurile legale aferente.
Lichidarea asociaţiei se poate face, în fapt, de către orice persoană care
manifestă un drept legal la un asemenea demers, dacă acea persoană se
consideră lezată în relaţiile pe care le are cu asociaţia, cu condiţia respectării
legislaţiei în vigoare cu privire la reorganizarea şi lichidarea judiciară.
Asociaţia se poate apăra de orice tentativă de lichidare judiciară care pune în
pericol atingerea obiectivelor pe care şi le-a stabilit prin Statut.
In caz de dizolvare bunurile ramase in urma lichidarii judiciare se vor transmite
proportional către membrii asociatiei conform algoritmului de reprezentare al
localităţilor membre in Adunarea Generala a Asociatiei.
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Capitolul 10
DISPOZIŢII FINALE
Art. 30 Definirea ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA
ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-NAPOCA reprezintă suprafaţa definită prin Planul Urbanistic

General al acesteia, constituită la nivel urban şi rural, având ca bază de lucru planurile
urbanistice generale proprii ale localităţilor membre.

Zona, la data constituirii asociaţiei, este alcătuită din următoarele unităţi teritorialadministrative: Comuna Aiton, Comuna Apahida, Comuna Baciu, Comuna Bonţida,
Comuna Borşa, Comuna Căianu, Comuna Chinteni, Comuna Ciurila, Comuna
Cojocna, Comuna Feleacu, Comuna Floreşti, Comuna Gârbău, Comuna Gilău,
Comuna Jucu, Comuna Petreştii de Jos, Comuna Sânpaul, Comuna Săvădisla,
Comuna Tureni, Comuna Vultureni, Municipiul Cluj-Napoca, CJ Cluj.
In sensul prezentului Statut, prin expresia colectivităţi sau autorităţi locale se înţeleg
colectivităţile, autorităţile sau organismele publice care exercită funcţii locale şi care se
angajează să faciliteze şi să promoveze obiectivele asocierii în cadrul zonei.

Art. 31 Domeniile de operare
Pe baza caracteristicilor demografice (structura de vârstă, puterea economică a
populaţiei şi a comunităţilor locale membre ale asociaţiei), a densităţilor, a tipului de
locuire, a relaţiilor dintre locurile de muncă şi locuinţe, prin prisma costurilor de trafic şi
de mediu, a posibilităţilor de localizare a noilor entităţi economice (locuinţe şi activităţi
productive), respectiv a aspectelor de mediu analizate în cadrul Strategiei de
Dezvoltare a ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA, membrii asociaţiei pot opera în cadrul
zonei metropolitane în orice domeniu de activitate care poate asigura dezvoltarea
durabilă a acesteia, aşa cum sunt acestea menţionate în continuare.

Art. 32 Formele teritoriale de dezvoltare
Membrii asociaţiei pot decide asupra amenajării şi dezvoltării teritoriale, în condiţiile
coordonării cu planurile de amenajare a teritoriului naţional şi judeţean, hotărând ca
viitorul zonei metropolitane să se dezvolte conform următoarelor domenii:
-

-

Dezvoltarea unui teritoriu metropolitan prin dezvoltarea unui nucleul central şi,
prin multiplicare, realizarea unei continuităţi teritoriale între localităţi, după
modelul nucleului de bază;
Dezvoltarea unui teritoriu metropolitan conţinând funcţiuni omogene dar şi
specifice pentru fiecare localitate;
Dezvoltarea unui teritoriu metropolitan, prin dezvoltarea zonelor suburbane şi
rurale ca centre cu caracter secundar;
Dezvoltarea unui teritoriu metropolitan, dezvoltat în principal pe coridoarele de
dezvoltare care străbat localităţile zonei.
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Art. 33 Politica pentru locuinţe
Membrii asociaţiei vor planifica dezvoltarea sectorului de locuinţe prin realizarea
următoarelor activităţi:
-

Identificarea tipurilor de locuinţe existente;
Evaluarea solicitărilor privind locuirea în comunităţile membre, din punct de
vedere cantitativ şi calitativ;
Evaluarea capacităţii de plată a grupurilor sociale din zona metropolitană;
Identificarea altor politici existente privind locuinţele;
Alegerea formelor de realizare a locuinţelor din punct de vedere instituţional;
Realizarea de locuinţe, pe baza unor planuri urbanistice de detaliu care să se
subscrie celor de amenajare a întregului teritoriu metropolitan.

Art. 34 Dezvoltarea economică
Unităţile teritorial-administrative membre reprezintă sursele dezvoltării economice a
zonei metropolitane. Domeniile de cooperare aferente sunt legate de optimizarea
creşterii şi diversificării activităţilor economice, luând în considerare următoarele criterii:
-

-

-

Beneficiile directe şi indirecte, generate de către membrii asociaţiei pentru
dezvoltarea economică a zonei, aduse în baza ofertei generale de servicii
publice;
Stimularea forţei de muncă din zonă, în vederea creşterii cantitative şi calitative
a activităţilor economice, urmărind impactul determinant al acestora asupra
dezvoltării nivelului de competivitate a zonei;
Atragerea de investiţii directe majore, atât prin oferta pusă la dispoziţia
investitorilor strategici cât şi prin promovarea zonei ca şi concept de marcă
('brand') urmărit în baza unui plan coerent de piaţă.

Art. 35 Infrastructura şi investiţiile, întreţinerea şi viabilitatea acestora
În scopul creşterii competivităţii teritoriului metropolitan, unităţile teritorial-administrative
participante, vor dezvolta şi întreţine:
-

Drumurile, podurile şi lucrările de artă aferente acestora;
Reţelele de apă, canalizare, termoficare, electricitate, telefonie, etc;
Transportul public;
Educaţia, cultura şi sportul;
Sănătatea şi serviciile sociale;
Managementul deşeurilor;
Pompierii şi protecţia civilă;
Siguranţa cetăţenilor;
Alte servicii specifice.

Art. 36 Finanţarea serviciilor publice
Unităţile teritorial-administrative din zona metropolitană îşi vor coordona politicile fiscale
şi de valorificare a bunurilor cu caracter public şi privat, în vederea maximizării
veniturilor la bugetele locale ale unităţilor administrative membre.
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Art. 37 Managementul terenului
Localităţile membre vor decide, potrivit legii, asupra politicilor locale privind valorea
terenurilor şi a impozitului pe acestea, în contextul competiţiei regionale de atragere de
investiţii cu coeficient de multiplicare sporit, concentrându-se, prin suportul asigurat de
către asociaţie, pe realizarea următoarelor activităţi:
-

Activităţile de înregistrare şi finalizare aferente titlurilor de proprietate;
Activităţile de identificare şi evaluare a terenurilor;
Elaborarea de politici specifice privind terenurile neocupate cu clădiri;
Elaborarea politicilor specifice de realizare a centurilor verzi de protecţie;
Analiza economică prin care se propun valori de POT şi CUT prin regulamentele
de urbanism;
Analiza de fundamentare a taxelor/ tarifelor de folosinţă a terenurilor.

Art. 38 Modul de utilizare a terenurilor
Pentru coordonarea activităţilor de producţie, distribuţie şi consum în zona
metropolitană şi pentru promovarea unei utilizări eficace a terenurilor, localităţile
membre vor elabora planuri, cu sprijinul structurilor executive ale asociaţiei, pentru
zonarea funcţională a teritoriului metropolitan în concordanţă cu documentaţiile
aferent planurilor de amenajarea a teritoriului metropolitan, urmărindu-se:
-

Delimitarea concretă a zonei metropolitane;
Zonarea teritoriului metropolitan pe tipuri de activităţi (destinaţie, utilizare, etc);
Prevenirea calamităţilor naturale şi/sau ameliorarea unor condiţii de mediu;
Determinarea capacităţii de utilizare a terenurilor prin utilizarea, în cadrul
regulamentelor de urbanism, a densităţilor de locuire şi a condiţiilor de
parcelare;
Stabilirea condiţiilor privind conservarea zonelor cu valoare de patrimoniu.

Art. 39 Politicile energetice
Coordonarea activităţilor de producţie, distribuţie şi consum în zona metropolitană
implică formularea, la nivelul localităţilor membre, a unui plan comun privind
adaptarea situaţiei energetice la condiţiile existente şi la cele de perspectivă. In acest
sens vor fi elaborate planuri prin care vor fi coordonate următoarele aspecte:
-

Modul de realizare a reţelei comune de transport;
Modul de distribuţie a utilităţilor publice comune şi a celor specifice;
Modul de proiectare a clădirilor din punct de vedere al conservării energiei;
Identificarea de resurse alternative (unde este cazul);
Dezvoltarea comună a infrastructurilor pentru producţia şi distribuirea resurselor
energetice;
Asigurarea suportului teritorial pentru realizarea unei distribuţii echilibrate a
resurselor energetice locale.

Art. 40 Mediul înconjurător
Localităţile din zona metropolitană vor identifica problemele de mediu existente,
persoanele fizice sau juridice răspunzătoare pentru generarea acestor probleme, şi vor
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dezvolta un plan comun de acţiune la nivel metropolitan, în condiţiile unei prognoze
de creştere demografică şi economică susţinută de bugetele locale, şi urmărind
următoarele capitole:
-

Promovarea măsurilor de prevenire a deteriorării mediului în scopul protejării
sănătăţii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de locuire;
Prezervarea calităţilor mediului înconjurător în acord cu caracteristicile naturale
existente;
Utilizarea unui sistem comun de evaluare a impactului investiţional asupra
mediului.

Art. 41 Organizarea instituţională şi dezvoltarea resurselor umane
Localităţile din zona metropolitană îşi vor organiza activitatea de operaţionalizare a
planurilor de dezvoltare şi de monitorizare urmărind următoarele domenii:
Aplicarea planului de dezvoltare
Coordonarea cu consiliul judeţean;
Condiţiile de coordonare cu un PAT al zonei metropolitane şi cu PUG ale
fiecărei localităţi membre;
Condiţii de coordonare cu o politică fiscală generalizată şi standardizată a
localităţilor.
Comunicarea
Implicarea populaţiei pe parcursul elaborării planurilor de dezvoltare;
Comunicarea condiţiilor de aprobare a planurilor şi de schimbare a
conţinutului acestora;
Realizarea unei bănci de date la nivel metropolitan şi stabilirea condiţiilor de
administrare.
Marketingul funcţional al zonei metropolitane;
Promovarea investiţiilor;
Promovarea resurselor locale;
Promovarea imaginii zonei metropolitane.
Perfecţionarea personalului localităţilor
Organizarea unui plan comun de pregătire pentru problemele specifice
localităţilor din zona metropolitană.

Art. 42 Elementele caracteristice locale
Membrii asociaţiei au libertatea ca, în planurile de dezvoltare a zonei, să includă
aspecte care definesc caracteristici proprii ale localităţilor componente.
***

Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generală a Asociatiei ZONA METROPOLITANĂ
CLUJ-NAPOCA, în şedinţa inaugurală de constituire desfăşurată la data de …………….
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