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ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

CÂMPIA TRANSILVANIEI

Art. I. Subscrisele unități administrativ-teritoriale:
1. COMUNA TAURENI, prin Consiliul Local Taureni, având sediul în Comuna 

Tăureni, nr. 256, județul Mureș, CIF 5669325, reprezentata legal prin  OLTEAN 
OVIDIU-PETRU, cetățean român, născut la data de 14.02.1972 în Luduș, județul 
Mureș, domiciliat în Sat Tăureni (Com. Tăureni), nr. 332, județul Mureș, legitimat 
cu C.I. seria MS nr. 969803, eliberată de SPCLEP Luduș la data de 15.02.2017, 
având CNP 1720214260026, în calitate de primar al Comunei Tăureni conform 
Sentinței civile nr. 585/C/2016 pronunțate de Judecătoria Luduș la data de 21 
iunie 2016 in dosar nr. 1071/251/2016 si prin consilier local __________

2. COMUNA BAND, prin Consiliul Local Band, având sediul în Comuna Band, str. 
Pacii nr. 18, județul Mureș, CIF 4323470, reprezentata prin primar RADU 
MIRCEA, cetățean român, născut la data de 01.08.1942 în Sat Oroiu (Com. 
Band), județul Mureș, domiciliat în Sat Petea (Com. Band), nr. 11, județul Mureș, 
legitimat cu C.I. seria MS nr. 451085, eliberată de SPCLEP  Tg. Mureș la data de 
17.12.2007, având CNP 1420801264364, conform Sentinței civile nr. 4038/2016 
pronunțate de Judecătoria Tg. Mureș la data de 22 iunie 2016, în dosar nr. 
7004/320/2016 si prin consilier local __________

3. COMUNA VALEA LARGĂ, prin Consiliul Local Valea Larga, avand sediul in  
Comuna Valea Largă, nr. 248, județul Mureș, CIF 4375925, reprezentata legal 
prin PĂDUREAN BENIAMIN, cetățean român, născut la data de 04.08.1965 în 
comuna Valea Largă, județul Mureș, domiciliat în Sat Valea Urieșului (Com. 
Valea Largă), nr. 73A, legitimat cu C.I. seria MS, nr. 713540, eliberată de 
SPCLEP  Luduș la data de 28.11.2012, având CNP 1650804260020, în calitate de 
primar al Comunei Valea Largă conform Sentinței civile nr. 572/C/2016 
pronunțate de Judecătoria Luduș la data de 21 iunie 2016, în dosar 
nr.1066/251/2016 si prin consilier local __________

4. COMUNA MIHEŞU DE CÎMPIE, prin Consiliul Local Mihesu de Cimpie, 
avand sediul în sat Miheșu de Cîmpie, Com. Miheşu de Cîmpie, nr. 4, judeţul 
Mureș, CIF 7031608, reprezentata legal prin CASONI EMIL, cetățean român, 
născut la data de 24.06.1969 în Oraşul Sărmaşu, județul Mureş, domiciliat în Sat 
Miheşu de Cîmpie, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54A, judeţul Mureş, legitimat cu 
C.I. seria MS, nr. 803896, eliberată de SPCLEP Sărmaşu la data de 23.04.2014, 
având CNP 1690624260035, în calitate de primar al Comunei Miheşu de Cîmpie 
conform Sentinței civile nr. 582/C/2016 pronunțate de Judecătoria Luduş data de  
21 iunie 2016 în dosar nr.1070/251/2016 si prin consilier local __________



5. COMUNA SANGER, prin Consiliul Local Sanger, avand sediul in Sat Sânger, 
Com. Sânger, nr. 193, județul Mureș, CIF 5669333, reprezentata legal prin 
MĂGHERAN ALEXANDRU, cetățean român, născut la data de 04.06.1958 în 
Comuna Sânger, județul Mureş, domiciliat în Sat Sânger (Com. Sânger), nr. 393, 
județul Mureș, legitimat cu C.I. seria MS, nr. 680928, eliberată de SPCLEP  
Luduș la data de 29.05.2012, având CNP 1580604260031, în calitate de primar al 
Comunei Sânger conform Sentinței civile nr. 592/C/2016 pronunțate de  
Judecătoria Luduș la data de 23 iunie 2016, în dosar nr. 1067/251/2016 si prin 
consilier local __________

6. COMUNA PAPIU ILARIAN, prin Consiliul Local Papiu Ilarian, avand sediul in 
Comuna Papiu Ilarian, nr. 192/A, județul Mureș, CIF 5669384, reprezentata legal 
prin VARO LEVENTE, cetățean român, născut la data de 28.03.1957 în Comuna 
Papiu Ilarian, județul Mureș, domiciliat în Sat Papiu Ilarian, nr. 3, județul Mureș, 
legitimat cu C.I. seria MS nr. 502127, eliberată de SPCLEP  Luduș la data de 
12.02.2009, având CNP 1570328260024, în calitate de primar al Comunei Papiu 
Ilarian conform Sentinței civile nr. 575/C/2016 pronunțate de Judecătoria Luduș 
la data de  21 iunie 2016 în dosar nr. 1072/251/2016 si prin consilier local 
__________

7. COMUNA SAULIA, prin Consiliul Local Saulia, avand sediul in Comuna 
Șăulia, nr. 413, județul Mureș,  CIF 5961787, reprezentata legal prin VANCEA 
DOREL-GRIGORE, cetățean român, născut la data de 27.02.1969  în Orașul 
Luduș, județul Mureș, domiciliat în Sat Șăulia (Comuna Șăulia), nr. 117, județul 
Mureș, legitimat cu C.I. seria MS, nr. 865318, eliberată de SPCLEP Luduș la data 
de 24.03.2015, având CNP 1690227260020, în calitate de primar al Comunei 
Șăulia conform Sentinței civile nr. 4156 pronunțate de  Judecătoria Tg. Mureș la 
data de 24 iunie 2016, în dosar nr. 7008/320/2016 si prin consilier local 
__________

8. COMUNA GREBENIȘU DE CÎMPIE, prin Consiliul Local Grebenisu de 
Cimpie, avand sediul in  Comuna Grebenișu de Cîmpie, nr. 151, județul Mureș, 
CIF 4375933, reprezentata legal prin primar GOJMAN ȘTEFAN, cetățean român, 
născut la data de 20.06.1962  în Orasul Sărmașu, județul Mureș, domiciliat în Sat 
Valea Sînpetrului, nr. 106A, Comuna Grebenișu de Cîmpie, județul Mureș, 
legitimat cu C.I. seria MS, nr. 812738, eliberată de SPCLEP  Tg. Mureș la data de 
04.06.2014, având CNP 1620620260037, în calitate de primar al Comunei 
Grebenișu de Cîmpie conform Sentinței civile nr. 4085 pronunțate de Judecătoria 
Tg. Mureș la data de 23 iunie 2016, în dosar nr. 7003/320/2016 si prin consilier 
local __________

9. COMUNA ZAU DE CÎMPIE prin Consiliul Local Zau de Cîmpie, având sediul 
în Com. Zau de Cîmpie, nr. 18, județul Mureș, CIF 4375917, reprezentata legal 
prin IURIAN ALEXANDRU, cetățean român, născut la data de 02.08.1966 în 
Comuna Zau de Cîmpie, județul Mureș, domiciliat în Sat Zau de Cîmpie, Str. 
Republicii, nr. 44, ap. 4, județul Mureș, legitimat cu C.I. seria MS, nr. 575911, 
eliberată de SPCLEP Luduș la data de 04.08.2010, având CNP 1660802260015, 
în calitate de primar al Comunei Zau de Cîmpie conform Sentinței civile nr. 568 
C/2016 pronunțate de Judecătoria Luduș data de  21 iunie 2016, în dosar 
nr.1061/251/2016 si prin consilier local __________



10. COMUNA CHETANI, prin Consiliul Local Chetani, vând sediul în Comuna 
Chețani, nr. 51, județul Mureș, CIF 5669392, reprezentata legal prin MOCAN 
EMIL-FLORIN, cetățean român, născut la data de 08.04.1960  în Comuna 
Chețani, județul Mureș, domiciliat în Sat Chețani (Com. Chețani), nr. 40, județul 
Mureș, legitimat cu  C.I. seria MS, nr. 460330, eliberată de SPCLEP Luduș la 
data de 28.02.2008, având CNP 1600408120719, în calitate de primar al Comunei 
Chețani conform Sentinței civile nr. 591/C/2016 pronunțate de Judecătoria Luduș 
data de 23 iunie 2016, în dosar nr. 1063/251/2016 si prin consilier local 
__________

          ne exprimăm voința de a ne asocia în vederea constituirii ca subiect de drept a 
asociației ce va avea denumirea de ”ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ CÂMPIA TRANSILVANIEI”. Disponibilitatea denumirii este 
dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justiției, disponibilitatea denumirii avand  
numarul 158280 din data de 18.01.2017.

Art.II. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ CÂMPIA 
TRANSILVANIEI este o structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat 
și de utilitate publică, apolitică, înființată în temeiul dispozițiilor Legii administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, coroborate cu dispozițiile Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare.

Art.III. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ CÂMPIA 
TRANSILVANIEI, denumită în continuare Asociație, se înființează ca asociație de 
dezvoltare intercomunitară, constituită de unitățile administrativ-teritoriale asociate în 
scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori 
furnizarea în comun a unor servicii.

Art. IV. Sediul asociației se află în comuna Taureni nr. 307, jud. Mures (astfel cum 
rezulta din Registrul agricol al comunei), evidențiat în CF vechi nr. 216/I a localitatii 
Taureni, nr. crt. A.1.1, nr cadastral  400/2, Casa de voiage, proprietatea Primariei 
comunei Taureni.

Art. V. Asociația este constituită pe durată nelimitată de timp. Statutul de asociatie de 
utilitate publică al Asociației este, de asemenea, pe perioadă nelimitată, potrivit 
dispozitiilor legale.

Art. VI. Patrimoniul Asociației este format din:
a) Activul patrimonial inițial este în valoare de 5.000 (cinci mii lei), constituit prin 

contribuția integrală in numerar a membrilor fondatori, vărsat în contul şi pe 
numele Asociaţiei, care se va completa cu venituri ulterioare, dobândite conform 
Statutului;

b) Mijloace materiale necesare realizării scopului și obiectivelor asociației.
             Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română 
în materie, pe numele Asociației și va fi folosit  exclusiv pentru realizarea scopului ei.



Art. VII. Asociația se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, coroborate cu dispozițiile 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 
ulterioare, ale altor reglementări interne sau internaționale aplicabile, precum și în 
conformitate cu prevederile Statutului propriu, alăturat prezentului act constitutiv.

Art. VIII. Asociația are următoarele organe de conducere, de administrare și control:
Organele Asociației sunt Adunarea generală, Consiliul Director și cenzorul.

I. Adunarea Generală este organul de conducere deliberativ al Asociatiei și este 
formată din totalitatea membrilor asociati prin reprezentantii desemnati de catre Parti, 
care vor fi primarii unitatilor administrativ – teritoriale, in exercitiu, sau delegatii acestora 
imputerniciti sa-i reprezinte.

I.1 In exercitarea atributiilor ce ii revin, Adunarea Generala adopta hotarari. 
I.2 Fiecare autoritate locala va depune toate diligentele pentru a-si asigura 

reprezentarea permanenta  in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei.
I.3 Adunarea Generala indeplineste atributiile care ii revin Adunarii Generale 

conform art. 21 al. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, precum si atributiile speciale prevazute in prezentul Statut.
      I.4. Adunarea Generala alege dintre membrii sai presedintele asociatiei, care este si 
Presedintele Consiliului Director si are atributiile prevazute in statut. Acesta repezinta 
Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia situatiei in care se prevede in mod expres 
altfel.
        Sunt numiti in calitate de membri ai primei Adunari Generale: 

1. Primar OLTEAN OVIDIU-PETRU, imputernicit in acest sens prin  Hotararea 
Consiliului Local Taureni nr. ________/____________ 

2. Primar RADU MIRCEA, imputernicit in acest sens prin  Hotararea Consiliului 
Local Band nr.___/_________

3. PĂDUREAN BENIAMIN, imputernicit in acest sens prin  Hotararea Consiliului 
Local Valea Larga nr. ___/___________

4. CASONI EMIL, imputernicit in acest sens prin  Hotararea Consiliului Local
Mihesu de Cimpie nr. ___/___________

5. MĂGHERAN ALEXANDRU, imputernicit in acest sens prin  Hotararea 
Consiliului Local Sânger nr. ___/___________

6. VARO LEVENTE, imputernicit in acest sens prin  Hotararea Consiliului Local 
Papiu Ilarian nr. ___/___________

7. VANCEA DOREL-GRIGORE, imputernicit in acest sens prin  Hotararea 
Consiliului Local Saulia nr. ___/___________

8. GOJMAN ȘTEFAN, imputernicit in acest sens prin  Hotararea Consiliului Local 
Grebenisu de Cîmpie nr. ___/___________

9. IURIAN ALEXANDRU, imputernicit in acest sens prin  Hotararea Consiliului 
Local  zau de Câmpie nr. ___/___________

10. MOCAN EMIL-FLORIN, imputernicit in acest sens prin  Hotararea Consiliului 
Local Chetani nr ___/___________



II. Administrarea asociației se efectuează de un Consiliu Director, care va fi 
compus din:

Președinte: OLTEAN OVIDIU-PETRU, cetățean român, născut la data de 
14.02.1972 în Luduș, județul Mureș, domiciliat în Sat Tăureni (Com. Tăureni), nr. 
332, județul Mureș, legitimat cu C.I. seria MS nr. 969803, eliberată de SPCLEP 
Luduș la data de 15.02.2017, având CNP 1720214260026
Vicepreședinte: VANCEA DOREL-GRIGORE, cetățean român, născut la data de 
27.02.1969  în Orașul Luduș, județul Mureș, domiciliat în Sat Șăulia (Comuna 
Șăulia), nr. 117, legitimat cu C.I. seria MS, nr. 865318, eliberată de SPCLEP 
Luduș la data de 24.03.2015, având CNP 1690227260020
Membru: MOCAN EMIL-FLORIN, cetățean român, născut la data de 08.04.1960  
în Comuna Chețani, județul Mureș, domiciliat în Sat Chețani (Com. Chețani), nr. 
40, județul Mureș, legitimat cu C.I. seria MS, nr. 460330 eliberată de SPCLEP 
Luduș la data de 28.02.2008, având CNP 1600408120719

       II.1   Consiliul Director legal constituit poate înființa aparatul tehnic al Asociației, 
coordonat de o persoană numită de Consiliul Director. Coordonatorul aparatului tehnic
propune Consiliului Director, numărul de personal necesar a fi angajat pentru a realiza 
activitatea lucrativă a Asociației, organigrama și statul de funcții al aparatului tehnic, 
Consiliul Director urmând a decide în funcție de necesități.
       II.2    Preşedintele Consiliului Director este si preşedintele Asociaţiei.
       II.3 Calitatea de membru în Consiliul Director înceteaza prin expirarea mandatului, 
prin demisie, prin cauză de moarte ori revocarea acestuia de către organul care l-a 
desemnat. Mandatul de membru în Consiliul Director poate fi reînnoit de Adunarea 
Generală a Asociaţiei, în condiţiile stabilite prin lege şi prin statut.

         III.Controlul activității economico-financiare va fi efectuat de un Cenzor, ales de 
Adunarea Generală. Cenzorul Asociației a fost desemnat în persoana d-lui DUCA FILIP 
–OLIMPIU, domiciliat în Tg. Mures, str. Zeno Vancea nr. 6, jud. Mures, posesor al CI 
seria MS  nr. 732719, eliberata de SPCLEP Tg. Mures la data de 25.03.2013, având CNP
1750307260019

      Art. IX. Noi, membrii fondatori, împuternicim ca în numele nostru și pentru noi, 
să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice, înscrierea Asociației
în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, obținerea avizelor necesare, pe dl. OLTEAN 
OVIDIU-PETRU, cetățean român, născut la data de 14.02.1972 în Luduș, județul 
Mureș, domiciliat în Sat Tăureni (Com. Tăureni), nr. 332, județul Mureș, legitimat 
cu C.I. seria MS nr. 969803, eliberată de SPCLEP Luduș la data de 15.02.2017, 
având CNP 1720214260026

       Art. X. ASOCIAŢIA va funcţiona în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu 
statutul de funcţionare care va face parte integrantă din prezentul act de constituire, fiind 
însusit integral de fondatori, confirmat o dată cu semnarea prezentului act. 

             Prezentul Act constitutiv face parte integrantă din Statutul Asociației și a fost 
redactat în 14 exemplare originale.



Semnături:
Membri fondatori:

COMUNA TAURENI reprezentata prin primar OLTEAN OVIDIU-PETRU 
___________________________ si consilier local__________________

COMUNA BAND, reprezentata prin primar RADU MIRCEA_________ si consilier 
local__________________

COMUNA VALEA LARGĂ reprezentata prin primar  PĂDUREAN BENIAMIN 
___________________________ si consilier local__________________

COMUNA MIHEŞU DE CÎMPIE reprezentata prin primar CASONI EMIL, 
__________________ si consilier local__________________

COMUNA SÂNGER reprezentata prin primar MĂGHERAN 
ALEXANDRU___________________ si prin consilier local _____________

COMUNA PAPIU ILARIAN reprezentata prin primar VARO LEVENTE 
___________________ si prin consilier local 

COMUNA SAULIA reprezentata prin primar VANCEA DOREL-
GRIGORE____________ si prin si consilier local__________________

COMUNA GREBENIȘU DE CÎMPIE reprezentata prin primar GOJMAN 
ȘTEFAN____________________ si consilier local__________________

COMUNA ZAU DE CÎMPIE reprezentata prin primar IURIAN 
ALEXANDRU_________________________ si consilier 
local__________________

COMUNA CHETANI reprezentata prin primar MOCAN EMIL-
FLORIN_________________________ si consilier local__________________


