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1

FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ASOCIERII

1.1

Situaţia curentă

Una dintre problemele clasice ale oricarei activitati de management provine din
corelarea a doua notiuni opuse: coordonare si control. Aceasta problema se manifesta
acut in situatia dezvoltarii urbane, datorita nepotrivirii dintre limitele funcţionale si cele
administrative. Astfel, administratiile publice operează pe baza următoarelor structuri
care s-au format istoric, in perioade foarte diferite de conditiile din prezent. Oricare ar fi
aceste structuri (comune, municipalităţi, districte, judete), nici o autoritate locală nu
are control administrativ asupra unei întregi zone metropolitane sau regiuni municipale.
Populatia si firmele pe de alta parte, ca participanti la mecanismul economic, isi
presteaza activitatea in zone definite de o anumita functionalitate: zone de munca,
cumparaturi, recreere, etc. O buna parte din forta de lucru isi petrece majoritatea
orelor din zi in locuri unde nu este inregistrata sa voteze (domiciliul si serviciul se afla in
unitati administrativ teritoriale diferite). Diferite unitati administrativ teritoriale aflate in
imediata proximitate deseori au politici diferite in ce priveste dezvoltarea spatiala,
ducand la o dezvoltarea arhitecturala si functionala disjuncta, fragmentata si nesistematizata a ceea ce in mod natural sunt zone functionale.
De obicei, activitati pe care le presteaza sau conduce administratia publica, precum
planificarea strategică, administrarea unor servicii publice dependente de economii
de scara (apa, canlizare/epurare., etc,) şi alinierea geometriei funcţionale necesară o
abordare la nivelul intregii arii functionale (zona metropolitana, bzain hidrografic, etc).
Aceasta duce la necesitatea unor asocieri ale mai multor autoritati publice, in general
pe proiecte. In astfel de cazuri, de multe ori se formeaza echipe noi la fiecare asociere;
experienta arata ca aceasta nu este nici cea mai eficienta utilizare a resurselor
(preactic, echipele implicate iau curba invatarii de la zero de fiecare data), nici cea
mai rapida modalitate de decizie si / sau suport al deciziei.

1.2

Modelul european

În reglementările statelor europene asocierile dintre Consiliile Locale pot lua forma unei
noi persoane juridice de drept public care poartă numele de „intercomunalitate”.
Această intercomunalitate are un organ deliberativ format exclusiv din aleşii locali,
funcţionează pe baza acelorlaşi principii ca un Consiliu Local, decide în numele
consiliilor locale pentru ce competenţe i-au fost transferate şi ca atare exercită
prerogative limitate precum ar fi serviciile publice (transport în comun, reţelele de apa,
de canalizare si epurare, colectarea şi depozitarea deşeurilor,etc), acţiunile sociale,
culturale, sportive etc.
Din această cauză organul deliberativ astfel nou infiinţat are proporţionalitate şi
legitimitate, are un transfer limitat de competenţe, are o gestiune integrată a resurselor
pentru obiectivele stabilite şi evită excluziunile.

1.3

Cadrul legal pentru formarea si funcţionarea ZMCN

In Romania nu exista o baza legala pentru crearea unei persoane juridice de tip
„intercomunalitate”. In acest sens, consultantul este de parere ca formula cea mai
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eficienta in momentul de fata este infiintarea ZMCN conform prevederilor Ordonanţei
de Guvern nr. 26/2000 actualizată, cu privire la asociaţii şi fundaţii.
În schimb, legislatia curenta se preteaza la un numar de actiuni asociative, dupa cum
urmeaza:






în conformitate cu Legea 215 din 2001 art.11 „autoritatea administraţiei
publice locale are dreptul să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale
administraţiei locale din ţară şi din străinătate” respectiv are dreptul „la
iniţierea şi realizare unor programe de dezvoltare regională inclusiv prin
alocare de fonduri” (conf.art.12).
În conformitate cu art.38 (2) Consiliul Local aliniat c) „avizează sau aprobă,
după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de
organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului
şi urbanismului, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană,
regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră”.
Deasemeni în conformitate cu acelaşi articol de lege, aliniatul x) Consiliul
Local „hotăreşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri socialiîn vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local”.

Aşadar Consiliile Locale pot hotărî în condiţiile legii, cooperarea, asocierea sau
participarea la programe de dezvoltare cu persoane juridice, organizaţii
guvernamentale, alţi parteneri sociali şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale
pentru finanţarea şi realizara unor acţiuni. Din punct de vedere juridic aceste asociaţii
se supun dreptului privat dacă asocierea se face cu Terţi inclusiv cu Consilii Locale şi
dreptului public dacă asocierea se face exclusiv cu alte Consilii Locale.
Numai aşa se poate face o gestiune integrată a resurselor, o gestiune integrată a
serviciilor publice prin programe de cofinanţare UE, se poate face o amenajere
integrată a teritoriului în ceea ce priveşte dezvoltarea spaţială, se pot face politici
sectoriale şi globale de dezvoltare durablă în ceea ce priveşte acţiunea economică,
socială şi cultural educaţională, se pot face politici fiscale integrate şi în final se poate
creşte ponderea demografică a unor zone.
Dealtfel o forma de planificare asociativa exista si in prezent, sub forma unitatii
teritoriale de planificare. Conform Planului de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest, aceasta
cuprinde (a se vedea Tabelul 1-1 de mai jos):
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Tabelul 1-1 Structura unităţii teritoriale ZMCN

UTP

COMPONENTE

POLI DE DEZVOLTARE

Zona metropolitană
Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Apahida,
Cojocna, Suatu, Caianu,
Jucu, Palatca, Sic, Bontida,
Dabaca, Borsa, Chinteni,
Alunis, Cornesti, Panticeu,
Vultureni, Aschileu, Sanpaul,
Baciu, Garbau, Aghiresu,
Capusu Mare, Gilau, Floresti,
Savadisla, Ciurila, Feleacu,
Aiton, Recea Cristur

Cluj-Napoca
Floresti
Gilau
Apahida
Baciu

1.3.1

Oportunităţi

Pentru a face faţă competiţiei este nevoie de atragerea de activităţi economice de
vîrf. Pentru aceasta este nevoie de fonduri imense pentru infrastructură (străzi, reţea de
apă, canal, curăţenie etc) pentru că un oraş în care nu se poate trăi confortabil, nu
poate spera la locuitori cu venituri mari, cei care sunt capabili de a susţine turişti. Fără
acestea nu poate spera într-o viitoare creştere economică viitoare.
Identificarea si obtinerea de asistenta financiara ne-rambursabila din surse UE pentru
asistenta tehnica in vederea eficientizarii procesului de administratie publica – servicii
municipale, achizitie de software si training, certificari profesionale pentru angajati,
programe de management al calitatii, soft-uri specializate pentru emiterea de
avize/acorduri, etc.

1.3.2

Delinierea zonei de proiect

Zona de proiect consta din municipiul Cluj-Napoca şi comunele: Aiton, Apahida, Baciu,
Bonţida, Borşa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cluj-Napoca, Cojocna, Feleacu, Floreşti,
Gârbău, Gilău, Jucu, Petreştii De Jos, Sânpaul, Săvădisla, Tureni Si Vultureni, cu
localităţile aferente cuprinse în teritoriul lor administrativ.
Aceste localitati se incadreaza intr-un radius de 30 km imprejurul Municipiului ClujNapoca, distanta optima pentru dezvoltarea spatiului peri-urban. Unul din scopurile
analizei este de a determina in ce masura o parte sau toate aceste localitati intrunesc
conditiile pentru a fi incluse in Zona Metropolitana, in cadrul unui model policentric de
dezvoltare.

1.4

Obiectivele asociaţiei

1.4.1

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
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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.

1.4.2

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:
-

-

1.4.3

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.

Politica pentru locuinţe

Membrii asociaţiei vor planifica dezvoltarea sectorului de locuinţe prin realizarea
următoarelor activităţi:
-

1.4.4

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.

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.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA
Cadrul instituţional
Volumul I - Parte scrisă

6/40

1.4.5

Infrastructura şi investiţiile, întreţinerea şi viabilitatea acestora

În scopul creşterii competivităţii teritoriului metropolitan, unităţile teritorial-administrative
participante, vor dezvolta şi întreţine:










1.4.6

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.

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.

1.4.7

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:







1.4.8

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.

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;
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1.4.9

Stabilirea condiţiilor privind conservarea zonelor cu valoare de patrimoniu.

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:







1.4.10

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.

Mediul înconjurător

Localităţile din zona metropolitană vor identifica problemele de mediu existente,
persoanele fizice sau juridice răspunzătoare pentru generarea acestor probleme, şi vor
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:




1.4.11

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.

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;
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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.

Detaliile cu privire la asociatie sunt prezentate in paginile urmatoare, sub forma unui
draft propus pentru actul constitutiv, statutul asociatiei si hotararea de consiliu judetean
aferenta.
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2

DOCUMENTE NECESARE ÎNFIINŢĂRII ZMCN

Aceste documente sunt.




Hotărârea CJ Cluj pentru aprobarea constituirii ZMCN
Actul Constitutiv al Asociaţiei Zona Metropolitană Cluj
Statutul Asociaţiei Zona Metropolitană Cluj

Modelele pentru aceste documente sunt prezentate în paginile următoare.
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