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ROMÂNI A 
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI BECICHERECU MIC 

 

 
 
 

Proiect de hotărâre 

Nr. 173 din 27.11.2017 
 

privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Actul Constitutiv și Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” 

 
 
 

Iniţiator: 
 

primar Rusu Raimond Ovidiu 

 

Avize necesare: 
 

Comisia juridică, de urbanism, investiţii, 

administrarea domeniului public şi privat 

 

 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din  27.11.2017 
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R O M ÂN I A  
JUDEŢUL TIMIŞ  

CONSILIUL LOCAL 
COMISIA DE URBANISM ŞI INVESTIŢII 

COMUNA BECICHERECU MIC 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

nr.330 din 21.11.2017  
privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Actul Constitutiv și Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” 
 
 

Având la bază prevederile art.11, alin (1) şi (2) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile art.33, alin (1) din OG nr.26/2000, privind asociaţiile 
şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
Având în vedere prevederile art.37 din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile HG nr.998/2008, pentru desemnarea polilor 
naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele 
cu finanţare comunitară şi naţională; 
 
Având în vedere prevederile HG nr.1149/2009, privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor 
naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele 
cu finanţare comunitară şi naţională;  
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” nr.19 din 11.10.2017, 
privind aprobarea modificărilor Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Polul de Creştere Timişoara”; 
 
Luând act de solicitarea președintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Polul de Creştere Timişoara” nr.278 din 08.11.2017, înregistrată la sediul 
comunei Becicherecu Mic sub nr.7171 din 21.11.2017; 
 
În consecinţă, 
comisia juridică, de urbanism, investiţii, administrarea domeniului public şi privat 
propune emiterea unei hotărâri privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Actul 
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 
Creştere Timişoara” şi mandatarea domnului Manga Alexandru Vasile Mircea 
să opereze modificările actelor asociaţiei.   
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COMISIA JURIDICĂ, DE URBANISM, INVESTIŢII, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

 
GHERASIM ADRIAN SILVIU 

PROHAP DUMITRU 
MANEA FLORICA – BIANCA 

ISAC EMILIA 

IAGER MIHAIL 
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R O M ÂN I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M Ă R I A 

COMUNEI BECICHERECU MIC 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

nr.331 din 21.11.2017 

privind privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Actul Constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” 

 

Având la bază prevederile art.11, alin (1) şi (2) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  
„(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele 
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se 
asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu 
personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 
 
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul 
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al 
furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane 
constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de 
interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.” 
 
Având în vedere prevederile art.33, alin (1) din OG nr.26/2000, privind asociaţiile şi 
fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
Având în vedere prevederile art.37 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile HG nr.998/2008, pentru desemnarea polilor naţionali de 
creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare 
comunitară şi naţională; 
 
Având în vedere prevederile HG nr.1149/2009, privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în 
care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 
naţională;  
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” nr.19 din 11.10.2017, privind aprobarea 
modificărilor Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere 
Timişoara”; 
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Luând act de solicitarea președintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul 
de Creştere Timişoara” nr.278 din 08.11.2017, înregistrată la sediul comunei 
Becicherecu Mic sub nr.7171 din 21.11.2017; 

 
Prin prezentul raport de specialitate constatăm faptul că în urma asocierii comunei 
Becicherecu Mic în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere 
Timişoara”, s-au făcut demersurile legale în vederea operaţionalizării acestei structuri 
asociative. 
 
Ţinând cont de prevederile HG nr.998/2008, municipiul Timişoara a fost desemnat pol 
naţional de creştere şi dezvoltare socio – economică şi prin urmare s-a constituit o 
asociaţie de dezvoltare intercomunitară care are ca obiect de activitate dezvoltarea 
economică a zonei periurbane şi a localităţilor din vecinătatea municipiului Timişoara. 

 
În urma şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor din data de 11.10.2017 s-au revizuit 
obiectivele specifice ale asociaţiei şi sediul acesteia, adoptându-se modificări privind 
competențele organelor de conducere, dar și cu privire la sfera proiectelor care pot fi 
accesate de asociație. 

 
Ulterior aprobării, modificările au înscrise în actul adiţional nr.4 la Actul Constitutiv şi la 
Statutul Asociaţiei care va fi înaintat la grefa judecătoriei la care a fost înscrisă 
Asociaţia pentru a se opera modificările hotărâte de către asociaţi. 
 
În consecinţă, 
propun aprobarea proiectului de hotărâre înaintat de către comisia juridică, de 
urbanism, investiţii, administrarea domeniului public şi privat. 
 
Secretar, 
Hîldan Alin – Marian  
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R O M ÂN I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI BECICHERECU MIC 

 
HOTĂRÂREA 

Nr.173 din 27.11.2017 
privind privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Actul Constitutiv şi Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” 
 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată;  

 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 

a) art.11, alin (1) şi (2) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) art.33, alin (1) din OG nr.26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) art.37 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) HG nr.998/2008, pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se 
realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 
naţională; 

e) HG nr.1149/2009, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează 
cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională; 

f) Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 
Creştere Timişoara” nr.19 din 11.10.2017, privind aprobarea modificărilor Statului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”; 

 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al comisiei juridice, de urbanism, investiţii, administrarea 
domeniului public şi privat, înregistrat sub nr.330 din 21.11.2017, raportat la cele 
ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic, înregistrat sub nr.331 din 21.11.2017; 

c) solicitarea președintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 
Creştere Timişoara” nr.278 din 08.11.2017, înregistrată la sediul comunei 
Becicherecu Mic sub nr.7171 din 21.11.2017; 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (2), lit.d din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC, 
 

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în şedinţă adoptă prezenta  

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art.1.- Se aprobă actul adiţional nr.4 la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.- Se desemnează domnul Alexandru Vasile Mircea MANGA, consilier 

juridic în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”, 
ca persoană împuternicită să întreprindă demersurile de autentificare a Actului adiţional 
nr.4, aprobat prin Art. 1, precum şi pentru înregistrarea acestuia în Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor, la Judecătoria Timişoara. 

 
Art.3.- Prezenta hotărâre are caracter individual şi poate fi atacată în termenul 

legal prevăzut de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 
 
Art.4.- Cu executarea prezentei hotărâri este responsabil secretarul comunei 

Becicherecu Mic. 
 
Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Becicherecu Mic; 
- Secretarului comunei Becicherecu Mic; 
- Judecătoriei Timişoara; 
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, Direcţia de control legalităţii actelor şi 

contencios administrativ;  
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Consilier Negrea Gheorghe                                               Contrasemnează: 
                                                                                                      SECRETAR, 

         Hîldan Alin – Marian  
  

L.S. ______________________            L.S.____________________ 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC 

Total consilieri locali în funcţie: 13 Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii   /     /2017  

2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   /     /2017  

3 Aducerea la cunoștinţă publică2+3+5) 

 

/     /2017  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2017  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   /     /2017  

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5) Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

  


