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STATUT ACTUALIZAT 
 
 

Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România 
FZMAUR 

 
 

 
CAPITOLUL I – Denumirea, scopul și sediul federației 

 
Art. 1. (1) Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, 
denumită în continuare FZMAUR este organizată, potrivit legii și prezentului statut ca federație 
ce își desfășoară activitatea în interes general.  
(2) FZMAUR este constituită din asociații de dezvoltare intercomunitară, înființate în 
conformitate cu O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare și O.G 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(3) Abreviația FZMAUR poate fi întrebuințată în antete, sigle, acte, anunțuri, corespondență, 
publicații, corespondență sau orice documente emanând de la această federație. 
 
Art. 2. FZMAUR este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 
neguvernamentală și apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relația cu 
autoritățile publice locale și centrale, cu organisme sau instituții internaționale, precum și în 
relația cu alți parteneri sociali relevanți, conform obiectivelor Federației. 
 
Art. 3. Membrii FZMAUR sunt următoarele asociații de dezvoltare intercomunitară: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Cod fiscal Sediu 

1. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Bacău 

23569880 Str. Dr. Alexandru Șafran nr.145, 
municipiul Bacău 

2. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Baia 
Mare 

18789927 Str. Gheorghe Șincai nr.37, 
municipiul Baia Mare 
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3. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Botoșani 

32436661 Str. Revoluției nr.1, municipiul 
Botoșani 

4.  Agenția Metropolitană 
pentru Dezvoltare Durabilă 

Brașov  

18308578 Bd. Eroilor nr.8, municipiul 
Brașov 

5. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană București 

25093188 B-dul Regina Elisabeta, 
nr.44, scara B, etaj 3, ap.32, 

sector 5, 
municipiul București 

6. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Cluj  

34311010 Str. Zrínyi Miklós, nr. 7, ap. 2, 
municipiul Cluj-Napoca 

7. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană 
Constanța 

21683917 Bd. Tomis nr. 51, municipiul 
Constanța 

8. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Craiova 

27027075 Str. Alexandru Ioan Cuza nr.7, 
municipiul Craiova 

9. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Drobeta 
Turnu Severin 

42350010 Str. Carol I nr.17, municipiul 
Drobeta Turnu Severin 

10. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Iași  

16777535 Str. Poitiers nr.10, municipiul 
Iași 

11. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Oradea 

17662975 Str. Unirii nr.1-3, municipiul 
Oradea 

12. Asociația  
Zona Metropolitană Târgu 

Mureș 

18955388 Str. Primăriei nr.2, municipiul 
Târgu Mureș 

13. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

25339860 Str. Constantin Loga Diaconovici, 
nr.1, municipiul Timișoara 
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Polul de Creștere Timișoara  

14. Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară 

Zona Metropolitană Zalău 

35064430 Str. Iuliu Maniu nr 4-6 (Clădirea 
Transilvania), municipiul Zalău 

 
Art. 4. Durata de funcționare a FZMAUR este pe termen nedeterminat. 
 
Art.5. FZMAUR are sediul social în Municipiul Brașov, str. Institutului  nr. 35, în incinta 
imobilului CATTIA, biroul DB-03. 
 
 

CAPITOLUL II – Obiectivele federației 
 
Art. 6. Obiectivele FZMAUR sunt: 
 
- Participarea activă și eficientă la procesul de dezvoltare durabilă și realizare a coeziunii 

teritoriale în România. 
- Consolidarea parteneriatului cu administrația publică centrală și locală. 
- Reprezentarea intereselor membrilor federației în raporturile cu administrația publică 

centrală și locală, precum și cu alți parteneri sociali relevanți, din țară sau din străinătate.  
- Armonizarea intereselor membrilor federației în vederea implementării procesului de 

dezvoltare durabilă integrată și realizare a coeziunii teritoriale. 
- Elaborarea de proiecte de acte normative ce vizează îmbunătățirea activității membrilor 

federației precum și formularea de propuneri de modificare sau completare a legislației 
existente. 

- Organizarea de baze de date și informații la nivel local, județean, regional și/sau național.  
- Afilierea sau asocierea la organizații din țară și străinătate care au scopuri compatibile cu 

cele ale Federației, în condițiile legii. 
- Promovarea unei dezvoltări teritoriale coerente în România. 
- Colaborarea cu alte organizații similare în vederea implementării politicilor de dezvoltare 

durabilă. 
- Consolidarea și dezvoltarea competitivității la nivel național. 
- Implementarea de programe si proiecte cu finanțare nerambursabilă națională sau 

internațională, specifice domeniului de activitate. 
- Promovarea și implementarea politicilor europene și a celor naționale în domeniul dezvoltării 

urbane integrate. 
- Protecția și conservarea mediului înconjurător. 
- Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie. 
- Promovarea mobilității urbane durabile.  
- Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice. 
- Dezvoltarea economică integrată. 
- Dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar. 
- Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene. 
- Dezvoltarea resurselor umane și a capitalului uman, creșterea ratei de ocupare și 

combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale, pentru toate categoriile sociale. 
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- Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse. 
- Elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate.  
- Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile.  
- Încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în 

rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile. 
- Accesarea diverselor surse și programe de finanțare, în special a asistenței financiare 

nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană. 
- Acordarea de burse și alte forme de sprijin material. 
- Promovarea, susținerea, și implicarea în acțiuni, proiecte, programe de cercetare – 

dezvoltare și transfer tehnologic. 
- Promovarea tehnologiei informației și a digitalizării. 
- Promovarea și susținerea economiei sociale. 
- Promovarea și susținerea economiei circulare. 
- Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor și entităților interesate, în domeniile 

respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, 
dezvoltării urbane integrate, dezvoltării tuturor tipurilor de infrastructură, incluziunii sociale, 
protecției mediului, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică 

- Pregătirea și implementarea de proiecte, programe și strategii locale, zonale, regionale și 
naționale. 

 
 

CAPITOLUL III – Formele și mijloacele de realizare a obiectivelor 
 
Art. 7 Pentru realizarea obiectivelor propuse, FZMAUR va folosi următoarele mijloace: 
 

a) inițierea și susținerea activităților pentru promovarea intereselor comune ale membrilor 
FZMAUR în relațiile cu Președintele României, Parlamentul României, Guvernul 
României, alte autorități publice, precum și în relațiile cu instituții și organisme 
internaționale și alți parteneri sociali relevanți, conform obiectivelor Federației. 

b) organizarea de întruniri, conferințe, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni de 
comunicări, precum și orice alte forme dialog și interacțiune publică care nu contravin 
ordinii de drept. 

c) editarea de publicații proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entități din țară sau 
străinătate. 

d) adoptarea de hotărâri sau decizii, în condițiile prezentului statut. 
e) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor cu caracter științific;  
f) organizarea de schimburi de experiență, stagii de instruire și formare în țară și 

străinătate;  
g) inițierea de activități de lobby în condițiile legii pentru promovarea intereselor membrilor 

săi, precum și a autorităților publice și colectivităților locale pe care acestea le reprezintă;  
h) alte forme și mijloace stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director. 
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CAPITOLUL IV – Drepturile și Obligațiile membrilor 
 
Art. 8 Poate avea calitatea de membru al FZMAUR orice asociație de dezvoltare 
intercomunitară, constituită în conformitate cu prevederile O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și O.G 26/2000 privind asociațiile 
și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, care aderă la această Federație și 
respectă obligațiile prevăzute la art. 13 din prezentul Statut. 
 
Art. 9. (1) Aderarea la FZMAUR se face prin hotărârea adoptată în acest sens de forul de 
conducere al asociației de dezvoltare intercomunitară ce dorește a deveni membru, conform 
statutului acesteia.  
(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea solicitării de aderare în Adunarea 
Generală a FZMAUR, Președintele federației emite certificatul de membru al FZMAUR, pe 
care-l înaintează la sediul solicitantului. 
 
Art. 10.  (1) Calitatea de membru al FZMAUR. se pierde în următoarele situații: 

a) prin denunțarea acordului de aderare, potrivit hotărârii forului decizional propriu, 
adoptată în acest sens, care se comunică la sediul social al FZMAUR; 

b) prin excludere, potrivit hotărârii Adunării Generale a FZMAUR; 
 
Art. 11. (1) Excluderea unui membru din FZMAUR poate fi hotărâtă numai de către Adunarea 
Generală a acesteia, la propunerea Consiliului Director  și numai pentru oricare din următoarele 
situații: 

a) neplata cotizației anuale timp de doi ani de la data expirării termenului stabilit prin 
hotărâre a adunării generale; 

b) lipsa nemotivată a reprezentantului membrului de la mai mult de 3 sesiuni ordinare 
consecutive ale adunării generale a FZMAUR; 

c) nerespectarea hotărârilor Adunării Generale FZMAUR; 
d) prin acțiunile sale aduce atingere imaginii și intereselor FZMAUR; 

 (2) Hotărârea de excludere a unui membru din FZMAUR se comunică la sediul acesteia 
  
Art.12.  Membrii FZMAUR, prin persoana desemnată ca reprezentant, au următoarele drepturi: 
 

a) să voteze actele adoptate de organele de conducere ale federației; 
b) să participe, prin alegeri, la conducerea FZMAUR., în condițiile stabilite de prezentul 

statut sau de adunarea generală; 
c) să participe la dezbateri și la întocmirea materialelor înscrise pe ordinea de zi; 
d) să solicite și să primească asistență pentru soluționarea problemelor cu care se 

confruntă;  
e) să exprime opinii atât asupra problemelor aflate în dezbatere, cât și asupra hotărârilor, a 

deciziilor, a instrucțiunilor sau a recomandărilor, după caz; 
f) să formuleze cereri și propuneri; 
g) să propună inițierea, modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative ce 

vizează membrii federației sau activitatea lor; 
h) să fie informați asupra documentelor adoptate de adunarea generală, de consiliul 

director, sau emise de președintele FZMAUR; 
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i) să participe la formele și mijloacele de realizare a obiectivelor, precum și să beneficieze 
de acestea; 

j) să solicite, motivat, la deschiderea dezbaterilor din cadrul ședinței Consiliului Director 
sau Adunării Generale, includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât cele 
anunțate; 

k) să acceseze, în condițiile stabilite de consiliul director, banca de date și informații a 
FZMAUR; 

 
Art.13 (1) Membrii FZMAUR, prin persoana desemnată ca reprezentant, au următoarele 
obligații: 

a) să respecte prevederile prezentului statut, precum și pe cele ale hotărârilor Adunării 
Generale, ale deciziilor Consiliului Director,  precum și pe cele ale dispozițiilor Președintelui; 

b) să contribuie prin toate formele și mijloacele la realizarea obiectivelor FZMAUR; 
c) să achite cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală pentru anul în curs, până cel 

târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, cu excepția celor prevăzuți la alin.(2). 
(2) În cazul membrilor care aderă la FZMAUR în cursul anului, după data de 30 aprilie, 
termenul de plată a cotizației pentru anul respectiv este de 30 de zile calendaristice de la data 
adoptării hotărârii Adunării Generale de aprobare a aderării acestora. 
(3) Membrii care nu-și achită cotizația anuală, în condițiile prevăzute la alin.(1) lit.c) și alin.(2), 
până la onorarea integrală a obligației restante, decad din dreptul de a participa la adoptarea: 

a) hotărârilor Adunării Generale a FZMAUR;  
b) deciziilor Consiliului Director al FZMAUR. 

 
 

CAPITOLUL V – Organizarea și Conducerea federației 
 

Art.14. Organele de conducere și de control ale FZMAUR sunt: 
 

a) Adunarea Generală;  
b) Consiliul Director; 
c) Administratorul Executiv;  
d) Cenzorul; 

 
Art.15. (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea 
reprezentanților membrilor FZMAUR.  

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții: 
a) aprobă, modifică și completează statutul FZMAUR;  
b) stabilește strategia și programele FZMAUR;  
c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;  
d) validează componența Consiliului Director și a cenzorului/cenzorilor/comisiei de cenzori, 

după caz, potrivit prezentului statut;  
e) analizează și aprobă raportul de activitate a Consiliului Director și a cenzorului 

cenzorilor/comisiei de cenzori;  
f) hotărăște cu privire la înființarea de filiale, instituții de specialitate și birouri;  
g) hotărăște asupra dizolvării și lichidării FZMAUR și stabilește destinația bunurilor rămase 

după lichidare;  
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h) hotărăște cu privire la colaborarea, cooperarea, asocierea sau aderarea la organizații 
internaționale;  

i) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul statut. 
j) aprobă primirea de noi membri în federație 

k) poate desemna Administratorul executiv al Federației 

(3) Adunarea Generală se întrunește anual în sesiune ordinară și ori de câte ori este necesar în 
sesiuni extraordinare la convocarea Președintelui, a Consiliului Director, a cel puțin unei treimi 
din reprezentanții desemnați potrivit alin.(1) sau a Administratorului executiv desemnat al 
Federației. 
(4) Convocarea Adunării Generale se face, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea sesiunilor 
ordinare și cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea sesiunilor extraordinare. 
(5) Convocarea va preciza ordinea de zi, data, ora și locul/modalitatea desfășurării sesiunii. 
(6) Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt reprezentați cel puțin două treimi din 
totalitatea membrilor federației. 
 (7) Dacă la prima convocare a Adunării Generale, aceasta nu este statutară, se trece la o a 
doua convocare. Cea de-a doua convocare a Adunării Generale se efectuează după 15 zile 
calendaristice de la data primei convocări, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la 
această dată. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală este statutară, indiferent de 
numărul membrilor prezenți.  
(8) În exercitarea atribuțiilor sale Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus 
unul din numărul celor prezenți. În cazul unui vot paritar Președintele Federației decide.  
(9) Hotărârile se semnează de către Președintele Federației sau de către Administratorul 
executiv desemnat conform prezentului statut. 
(10) Atribuția prevăzută la alin.(2) lit.d) se realizează, în mod obligatoriu, la reînnoirea fiecărui 
mandat. 
(11) Adunarea Generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la 
distanță, iar hotărârile Adunării Generale pot fi semnate inclusiv cu semnătură electronică 
extinsă. 
 
Art.16.(1) Consiliul Director, ca organ executiv, asigură conducerea operativă a FZMAUR în 
intervalul dintre două sesiuni ale Adunării Generale. 
(2) Consiliul Director este alcătuit din 5 membri: Președinte, Vicepreședinte, Secretar General 

și doi membri. 

(3) Mandatul Consiliului Director este de 4 ani, iar mandatul membrilor Consiliului Director 

încetează înainte de termen, dacă printr-o hotărâre a Adunării Generale se desemnează un alt 

membru al Consiliului Director pe aceeași poziție. 

(4) Adunarea Generală a Federației alege componența Consiliului Director, respectiv  

Președintele,  Vicepreședintele, Secretarul General si doi Membri dintre candidații la aceste 

funcții, propuși de către membrii Federației. Candidaturile se anunță în cadrul Adunării 

Generale. Este declarat Președinte candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil 

exprimate. Dacă nici unul dintre candidați nu a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate se 

organizează un al doilea tur de scrutin la care participă numai candidații clasați pe primele două 

locuri.  
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În al doilea tur de scrutin este declarat Președinte, candidatul care a obținut cel mai mare 

număr de voturi valabil exprimate. Mandatul Consiliului Director al FZMAUR este de 4 ani de la 

data alegerii. 

(5) În cazul în care mandatul Președintelui încetează înainte de termenul prevăzut, atribuțiile 

acestuia sunt preluate în următoarea ordine de către Vicepreședinte și apoi, dacă este cazul, 

de către Secretarul General până la organizarea unor noi alegeri. 

(6) Atribuțiile Consiliului Director sunt: 

a. convoacă Adunarea Generală în sesiuni ordinare și extraordinare;  
b. propune ordinea de zi și asigură buna desfășurarea a lucrărilor;  
c. propune nivelul cotizațiilor membrilor;  
d. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanțul contabil, 

situația patrimoniului, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul strategiei, 
precum și proiectele programelor FZMAUR;  

e. aprobă organigrama personalului executiv și politica de personal a FZMAUR;  
f. asigură efectuarea lucrărilor prin personalul executiv;  
g. adoptă declarații și face recomandări în probleme ce intră în competența sa;  
h. poate aproba colaborarea, asocierea și cooperarea cu asociațiile profesionale, cu alte 

structuri asociative ale colectivităților locale, constituite pe plan național și internațional;  
i. colaborează și cooperează cu autoritățile administrației publice centrale, cu serviciile 

publice descentralizate, cu prefecții, cu organizații neguvernamentale și alte instituții și 
organizații în probleme ce privesc administrația publică locală;  

j. elaborează informări și propuneri către autoritățile prevăzute la lit.i) cu privire la 
problemele care sunt sesizate FZMAUR;  

k. informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea curentă;  
l. stabilește propriul sistem de decorații, medalii, titluri și premii pentru realizarea 

obiectivului prevăzut la art.5 lit.l), precum și condițiile de acordare sau retragere, după 
caz, a acestora;  

m. desemnează Administratorul executiv al Federației, în măsura în care Adunarea 
Generală a Federației nu l-a desemnat; 

n. îndeplinește și orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul statut ori încredințate 
de Adunarea Generală.  
 

     (7) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu votul a jumătate plus 
unul din numărul membrilor prezenți. În cazul unui vot paritar Președintele Federației decide. 
Deciziile Consiliului Director se semnează de președintele FZMAUR sau, în lipsa acestuia, de 
către Vicepreședinte sau Secretarul General. 
     (8) Ședințele Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare 
directă la distanță, iar deciziile Consiliului Director pot fi semnate inclusiv cu semnătură 
electronică extinsă. 
     (9) Componența Consiliului Director al FZMAUR este următoarea: 

• Președinte - ADI Zona Metropolitană Constanța, prin reprezentat desemnat 

• Vicepreședinte - ADI Zona Metropolitană Oradea, prin reprezentat desemnat 

• Secretar General - ADI Zona Metropolitană Baia Mare, prin reprezentat desemnat 
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• Membru - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, prin reprezentat 

desemnat 

• Membru - ADI Zona Metropolitană Cluj Napoca, prin reprezentat  desemnat 

Art. 17. Președintele Consiliului Director este și Președintele FZMAUR și îndeplinește 
următoarele atribuții: 
 

a. convoacă ședințele Adunării Generale și conduce lucrările acesteia;  
b. convoacă ședințele Consiliului Director și conduce lucrările acestuia;  
c. reprezintă FZMAUR în relațiile cu terții;  
d. urmărește și asigură îndeplinirea hotărârilor, deciziilor, altor documente și măsuri, 

stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director;  
e. administrează și gestionează patrimoniul FZMAUR în limitele competențelor stabilite de 

Adunarea Generală; 
f. încheie acte juridice în numele FZMAUR, cu respectarea Statului Federației și a 

hotărârilor Adunării Generale;  
g. stabilește atribuții pentru ceilalți membri ai Consiliului Director;  
h. poate delega oricare din atribuțiile sale, Vicepreședintelui sau Secretarului General;  
i. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director; 
j. Președintele Consiliului Director este și Președintele Federației. 

 
Art. 18. Asigurarea activității curente a FZMAUR prin intermediul Administratorului executiv. 

(1) În vederea asigurării activității curente a FZMAUR, Adunarea Generală a 
Asociaților sau Consiliul Director poate desemna o persoană în funcția de Administrator 
executiv al Asociației.  

(2) Atribuțiile Administratorului executiv al FZMAUR sunt următoarele: 
a. poate convoca ședințele Consiliului Director și/sau ale Adunării Generale;  
b. reprezintă FZMAUR în relațiile cu terții, inclusiv cu băncile și cu celelalte instituții 
de acest tip din țară și din străinătate;  
c. urmărește și asigură îndeplinirea hotărârilor, deciziilor, altor documente și măsuri, 
stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director și/sau Președintele FZMAUR 
d. administrează și gestionează patrimoniul FZMAUR, cu respectarea hotărârilor și 
deciziilor Adunării Generale, Consiliului Director și/sau ale Președintelui FZMAUR; 
e. încheie acte juridice în numele FZMAUR;  
f. poate aproba organigrama personalului executiv și politica de personal a FZMAUR, 
hotărând totodată cu privire la numirea și eliberarea din funcție a personalului 
executiv, stabilirea drepturilor salariale, precum și aplicarea sancțiunilor prevăzute de 
Codul Muncii, în măsura în care acestea nu au fost aprobate de către Consiliul 
Director; 
g. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul 
Director. 

 
(3) Mandatul Administratorului executiv este de 4 ani de la data numirii de către 

Adunarea Generală. 
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(4) Administratorul executiv al FZMAUR este domnul Paul Adrian PECE. 
 

Art.19. (1) Controlul modului de administrare și gestionare a patrimoniului FZMAUR va fi 
efectuat de  către Cenzor/Comisia de cenzori, după caz. 
 
(2) Cenzorul are următoarele atribuții: 
 

a. verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului FZMAUR;  
b. întocmește rapoartele pe care le prezintă în Adunarea Generală;  
c. participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot, din inițiativă proprie, precum 

și la invitația Președintelui sau a cel puțin a 2 membri ai FZMAUR;  
d. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, statut sau stabilite de Adunarea 

Generală.  
 

(5) Mandatul Cenzorului este de 4 ani de la data numirii de către Adunarea Generală. 

(6) Activitatea de Cenzor în cadrul  FZMAUR este asigurată de către doamna Mioara 
PRIBESCU. 

CAPITOLUL VI – Patrimoniul Federației 
 
Art. 20 (1) Patrimoniul FZMAUR este constituit din contribuția materială și financiară a 
membrilor săi și va fi folosit numai pentru asigurarea desfășurării activităților necesare realizării 
scopului FZMAUR. Patrimoniul inițial al federației este reprezentat de aportul în numerar al 
membrilor fondatori în valoare de 6.000 lei. 
(2) Veniturile FZMAUR provin din: 

a. cotizațiile membrilor;  
b. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii;  
c. venituri realizate din activități economice directe, cum ar fi: editoriale, publicitare, 

activități de furnizare a serviciilor de instruire,  etc.;  
d. donații sau sponsorizări;  
e. resurse obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale;  
f. venituri realizate din diverse programe sau proiecte cu finanțare nerambursabilă, precum 

și din activități de consultanță și asistență. 
 

Art. 21.  (1) Cotizația de membru al FZMAUR este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.  
 
Art. 22.  FZMAUR poate desfășura activități economice directe, dacă acestea au caracter 
accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul și obiectivele sale. 
 
Art. 23. FZMAUR poate înființa societăți comerciale în conformitate cu prevederile legii. Dacă 
dividendele obținute de FZMAUR nu se reinvestesc de societățile comerciale, acestea se 
folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului și obiectivelor federației. 
 
Art. 24. Administrarea și gestionarea patrimoniului FZMAUR se realizează potrivit prevederilor 
legale în vigoare și ale prezentului statut.  
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CAPITOLUL VII – Destinația bunurilor în cazul dizolvării FZMAUR 

 
Art. 25. (1) FZMAUR se dizolvă: 

a. de drept;  
b. prin hotărâre judecătorească;  
c. prin hotărârea Adunării Generale.  

(2) FZMAUR se dizolvă de drept prin: 
a. nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost 

constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 
schimbarea acestui scop;  

b. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în 
conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la 
data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director 
trebuia constituit;  

c. reducerea numărului de asociați sub 2, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.  
(3) Constatarea dizolvării de drept a FZMAUR se realizează prin hotărâre judecătorească, la 
cererea oricărei persoane interesate. 
(4) FZMAUR se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 

a. când scopul sau activitatea federației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;  
b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;  
c. când federația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;  
d. când federația a devenit insolvabilă. 

(5) În cazul în care federația se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile 
de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în 
a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a putea fi înscris în Registrul asociațiilor și 
fundațiilor. 
(6) În cazul dizolvării FZMAUR, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice. 
(7) Aceste bunuri se transmit către membri. Mărimea valorică a părții ce se transmite către 
membri, se determină în funcție de cotizația plătită în ultimii 2 ani de către fiecare asociație. 
(8) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită 
bunurile în condițiile alin.(2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța 
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 
(9) În cazul în care federația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art.23 alin.(4) lit.a)-c), 
bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice. 
(10) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă 
prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 
Art.26. În cazul dizolvării prevăzute la art.25 alin.(2) și (4) lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre 
judecătorească. 
 
Art.27. În cazul dizolvării potrivit art.25 lit.c) lichidatorii vor fi numiți de adunarea generală sub 
sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. 
 
Art.28. -  Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorului în condițiile 
art.26 și 27. 
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Art.29.  Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrul și alte acte ale FZMAUR, 
îndeplinind mandatul sub controlul cenzorului. 
 
Art.30. Față de FZMAUR și de membri, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului. 
 
Art.31. Formalitățile privind publicitatea lichidării și radierii FZMAUR sunt în sarcina 
lichidatorilor, conform legii.  
 
Art. 32. FZMAUR încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Fundațiilor și Asociațiilor. 
 

CAPITOLUL VIII – Dispoziții finale 
 
Art. 33. -  Potrivit prezentului statut, Federației astfel constituite îi sunt aplicabile prevederile 
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Prezentul Statut a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Federației Zonelor Metropolitane 

și Aglomerărilor Urbane din România, din data de 08 aprilie 2021, convocată prin mijloace de 

comunicare directă la distanță, în sistem de videoconferință prin platforma Cisco Webex, la 

inițiativa a 1/3 din numărul membrilor, conform Statutului și O.G. 26/2000 privind asociațiile și 

fundațiile, cu modificările ulterioare, urmând a fi semnat electronic de către reprezentanții 

desemnați ai membrilor, în vederea înregistrării la Tribunalul Brașov, fiind încheiat în 15 

(cincisprezece) exemplare originale. 

 
Se împuternicește domnul Marian Vladimir CIOLACU, sau doamna Maria FURTUNĂ, să 

deruleze toate formalitățile administrative și legale necesare pentru înregistrarea la Tribunalul 

Brașov a modificărilor aduse Statutului FZMAUR și componenței Consiliului Director, să 

reprezinte asociații în fața autorităților și instituțiilor abilitate, să semneze în mod valabil pentru 

ei și în numele lor, orice act necesar și să garanteze autenticitatea semnăturii membrilor, 

precum și să exercite toate căile de atac, dacă este cazul. 
 

SEMNĂTURA  ELECTRONICĂ A MEMBRILOR: 
 

1. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BACĂU, 
reprezentată prin doamna Anda PETRIA, în calitate de reprezentant legal desemnat al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Bacău. 

 

 

Semnătura:  _______________________________ 
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2. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BAIA 
MARE, reprezentată prin domnul Paul Adrian PECE, în calitate de reprezentant legal desemnat 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Baia Mare. 

 

 

Semnătura:  _______________________________ 

 

3. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ 
BOTOȘANI, reprezentată prin domnul Florin EGNER, în calitate de reprezentant legal 
desemnat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Botoșani. 

 
 
Semnătura:  _______________________________ 

 

4. AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV, reprezentată 
prin domnul Dragoș DAVID, în calitate de reprezentant legal desemnat al Agenției 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov. 

 

 

Semnătura:  _______________________________ 

 
5. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ 
BUCUREȘTI, reprezentată prin domnul Sorin CHIRIȚĂ, în calitate de reprezentant legal 
desemnat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană București. 
 
 
 
Semnătura:  _______________________________ 
 

 

6. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANA CLUJ 
NAPOCA, reprezentată prin domnul Zoltan Csaba CORAIAN, în calitate de reprezentant legal 
desemnat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Cluj Napoca. 

 
 

Semnătura:  _______________________________ 
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7. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ 
CONSTANȚA,  reprezentată prin domnul Adrian CRĂCIUN, în calitate de reprezentant legal 
desemnat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. 

 

 

Semnătura:  _______________________________ 

 

 

8. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ 
CRAIOVA, în calitate de reprezentant legal desemnat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitana Craiova. 

 

 

Semnătura:  _______________________________ 

 

9. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ 
DROBETA TURNU SEVERIN, reprezentată prin domnul Doru Eduard BREAZĂ , în calitate de 
reprezentant legal desemnat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Drobeta Turnu 
Severin. 
 
 
 
Semnătura:  _______________________________ 
 
 

 

10. ASOCIAȚIA ZONA METROPOLITANĂ IAȘI, reprezentată prin domnul Mihai CHIRICĂ, în 
calitate de reprezentant legal desemnat al Asociației Zona Metropolitană Iași. 

 

 

Semnătura:______________________________ 
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11. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ 
ORADEA,  reprezentată prin doamna Letiția MOȚOC, în calitate de reprezentant legal 
desemnat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Oradea. 

 

 
Semnătura:  _______________________________ 

 

 

12. ASOCIAȚIA ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU MUREȘ,  reprezentată prin domnul Peter 
FERENC, în calitate de reprezentant legal desemnat al Asociației Zona Metropolitană Târgu 
Mureș. 

 

Semnătura:  _______________________________ 

 

13. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ ZALĂU, 
reprezentată prin domnul Dan GHIURCO, în calitate de reprezentant legal desemnat al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Zalău. 

 

 

Semnătura:  _______________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


