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    HOT RÂREAăNR.ă14 
                    din 10 martie 2015  

privind participarea comunei Bocsa la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara             
ZonaăMetropolitanaăZal uăsiăaprobareaăreprezentantuluiălegalăalăUATăinăcadrulăAsociatiei 

 
 ConsiliulălocalăalăcomuneiăBocşa, 

 Având în vedere proiectul de hotarare nr. 868 din 09.03.2015 si raportul de specialitate prin care 
se propune aprobarea participarii comunei Bocsa la constituirea Asociatiei ZONA METROPOLITANA 
ZAL U,ă 
 Tinând cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,  
 În temeiul art. 45 alin. (1)ă dină Legeaă nr.215/2001ă privindă administraţiaă public ă local ,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă 
 

    HăOăTă ăRă ăŞăTăE: 

 Art.1 .– Se aproba participarea comunei Bocsa., la constituirea Asociatiei "ZONA 
METROPOLITANAăZAL U”. 
 Art.2.– Se împuterniceste domnul Ioan Barou– primarul comunei Bocsa  s ă semnezeă Actulă
Constitutivă siă aă Statutuluiă Asociatieiă ZONAă METROPOLITANAă ZAL Uă siă saă reprezinteă UATă înă
AdunareaăGeneral ăaăAsociatiei.ă 
 Art.3.– Se aproba alocarea sumei de 100 lei, reprezentând aportul comunei Bocsa la constituirea 
patrimoniuluiăinitialăalăAsociatieiăZonaăMetropolitanaăZAL U.ă 
 Art.4.– Se aproba cotizatia pe anul 2015 a comunei Bocsa pentru sustinerea activitatilor 
Asociatiei în cuantum de 0.5 lei/locuitor.  
 Art.5.– Cu ducerea la îndeplinire se încredinteaza primarul Comunei Bocsa. 
 Art.6.– - Prezenta hotarare se comunica: 

 - Institutiei Prefectului judetului Salaj; 
 - Primarului comunei; 
 - Asociatieiă"ZONAăMETROPOLITANAăZAL U”; 
 - Dosar hotarari. 
 

 
PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢ          CONTRASEMNEAZ ăSECRETAR, 

    Brandusan Maria         Vetisan Laura 
  Muresan Alin-Florin 
     Mate Jozsef 



 

 
Raport de specialitate 

 
Municipiileă reşedinţ ă deă judeţă împreun ă cuă unit ţileă administrativă teritorialeă dină jur,ă seă confrunt ă înă

prezent,ăăcuăoăsuit ădeăproblemeăşiăpresiuniăînădezvoltare,ăcareăsolicit ăoăabordareăînăparteneriatăpentruărezolvareaă
acestora.  

 Presiuni externe, careă provină dină proceseleă careă însoţescă globalizareaă economiei,ă constituireaă siă
extindereaă Uniuniiă Europene,ă creştereaă importanţeiă economieiă bazateă peă cunoaştere,ă accentuareaă
competitieiăintreăregiuni,ăfenomeneleădeămigraţieăinternaţional ă 

 Presiuni interne, rezultateă dină proceseleă legateă deă tranziţie,ă descentralizare,ă politicileă deă regionalizare, 
dezechilibreăşiădistorsiuniăsocialeăşiăeconomice,ăcompetiţiaăîntreăoraşe,ăăproblemeădeămediu,ădeălocuire,ădeă
deservire, de dezechilibru intre cererea si oferta de terenuri etc. 
Consecinţele acestoră presiuniă seă traducă prină relaţiiă careă unescă şiă despart  municipiul de zona 

înconjur toare: 
 Distorsiuni in cererea si oferta de terenuri pentru dezvoltare 
 Dezechilibre in dezvoltarea economica 
 Degradareaălocuiriiăsiăaăcondiţiilorădeăviaţ  
 Lipsaăaccesibilit ţiiăfiziceăşiăaăechipariiăadecvateănoilorăcerinţe  
 Nivelulăsc zutăşiălipsaădeădiversitateăaăserviciilor 
 Destructurareăsociala,ăsc dereaăniveluluiădeătrai 
 Degradareaăcondiţiilorădeămediu 

Abordareaă dezvolt riiă laă nivelă metropolitană urm reşteă preluareaă şiă rezolvareaă presiuniloră multipleă
provenind din schimbarea sistemuluiăeconomic,ădeăplanificareă şiă implementareăaădezvolt rii,ă aădistorsiuniloră şiă
nevoiloră ă variateă atâtă înă mediulă urban,ă câtă şiă înă zoneleă ruraleă adiacente,ă înă scopulă structur riiă unuiă polă deă
dezvoltare într-oăreţeaăcoerent ălaăscar ăteritorial . 

Crerareaăuneiăzoneămetropolitaneăesteănecesar ădinămaiămulteăconsiderente,ăceleămaiăimportanteăfiind: 
 creareaăunuiămediuăfavorabilăpentruăatragereaăinvestiţiilorămajore 
 concepereaăuneiăstrategiiăcomuneăprivindădezvoltareaădurabil  
 accesarea fondurilor structuraleăşiădeăcoeziuneă 
 dezvoltarea unor proiecte intercomunitare prioritare  
 realizareaăunorăinvestiţiiăprivindăinfrastructuraă(utilit ţi,ătransport,ădrumuriăetc.) 
 creareaăuneiă administraţiiăpubliceă transparenteă şiă competitive,ăcareă s ăcolaborezeă eficientă cu mediul de 

afaceriăşiăcomunitateaălocal  
 conservareaăpatrimoniuluiăculturalăşiăaăidentit ţiiălocale 

Asociereaălocalit ţilorăînăvedereaăînfinţ riiăuneiăzoneămetropolitane,ăseăjustific ăprinăfaptulăc ămunicipiileă
reşedinţ ă deă judeţă auă rolulă deă centreă polarizatoareă aleă regiunilor,ă avîndă leg turiă multipleă (sociale,ă culturale,ă
economice)ăcuălocalit ţileălimitrofe. 
Conformă modific riloră aduseă Legiiă 215/2001ă privindă administraţiaă public ă local ,ă prină Legeaă 264ă dină 15ă
decembrie 2011,  ZonaăMetropolitan ăesteădefinit ăcaăasociaţiaădeădezvoltareăintercomunitar ăconstituit ăpeăbaz ă
deăparteneriată întreăcapitalaăRomânieiăsauămunicipiileădeărangulăIăsauămunicipiileăresedinţ ădeăjudetăsiăunit țileă
administativ-teritorialeăaflateăînăzonaăimediat . 

Cadrul legal al acestei asocieriă îlă constituieă Legeaă 215/2001ă privindă administraţiaă public ă local ă careă
prevede caă dou ă sauă maiă multeă unit ţiă administrativ-teritorialeă auă dreptulă ca,ă înă limiteleă competenţeloră
autorit ţilorălorădeliberativeăşiăexecutive,ăs ăcooperezeăşiăs ăseăasocieze,ăînăcondiţiileălegii,ăformândăasociaţiiădeă
dezvoltareăintercomunitar ,ăcuăpersonalitateăjuridic ,ădeădreptăprivatăşiădeăutilitateăpublic .ă 

Asociaţiileă deă dezvoltareă intercomunitar ă suntă deă utilitateă public ,ă prină efectulă prezenteiă legi,ă prină
derogare deă laă prevederileă Ordonanţeiă Guvernuluiă nr.ă 26/2000 cuă privireă laă asociaţiiă şiă fundaţii,ă aprobat ă cuă
modific riăşi complet riăprinăLegeaănr.ă246/2005. 
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Asociaţiileădeădezvoltareăintercomunitar ăseăconstituieăînăcondiţiileălegii,ăînăscopulărealiz riiăînăcomunăaă
unoră proiecteă deă dezvoltareă deă interesă zonală sauă regională oriă ală furniz riiă înă comună aă unoră serviciiă publice.ă
Zoneleă metropolitaneă şiă aglomer rileă urbaneă constituiteă cuă acordulă expresă ală consiliiloră localeă aleă unit ţiloră
administrativ-teritorialeăcomponenteăauăcaăscopădezvoltareaă infrastructurilorăşiăaăobiectivelorădeădezvoltareădeă
interesă comun.ă Autorit ţileă deliberativeă şiă executiveă deă laă nivelulă fiec reiă unit ţiă administrativ-teritoriale 
componenteăîşiăp streaz ăautonomiaălocal ,ăînăcondiţiileălegii. 

Forma de organizare juridic ă aă uneiă Zoneă Metropolitaneă esteă asociaţiaă deă dezvoltareă intercomunitar ,ă
constituit ăînăbazaăLegiiă215/2001 privindăadministraţiaăpublic ălocal  şiăaăO.G.ă26/2000ăprivindăasociaţiile.ă 
 

Principalele oportunitati privindăinfiintareaăzoneuiămetropolitaneăZal uăsunt: 
●ăValorificareaăviitoareiăAutostr ziăTransilvania,ăcaătraseuășiăvectorăalăcreșteriiăeconomice. 
●ăValorificareaămediuluiănaturalănepoluat, a habitatului rural bine conservat, in activit tiă economice inovative, 
ecologice si de nis . 
●ăCentralitateaăspațial ă înăRegiuneaăNord-Vest si accesibilitatea la culoarele europene - avantaje pentru parcuri 
tematice, interporturi (serviciiă deă tranzit,ă turismă deă tranzit,ă procesareă primar )ă dezvoltareaă IMMă si atragerea 
investitiilorăstr ineădirecte. 
●ăDefinireaăturismului ca sector economic prioritar, (atat la nivel judetean, cat si regional) poate antrena cresterea 
capacit tiiădeăcazareăsiăaăfluxuluiădeăturisti. 
●ăParcurgereaăprimeiăetapeăînăproceduraădeăatestare a unor locati ca stațiuniăturistice. 
●ăDezvoltareaăînv ț mântuluiăuniversitar (noiăfiliale,ăspecializ riătehnice)ăvaăimbun t tiăpondereaăforteiădeămunc ă
superiorăcalificat . 
●ă Procentajulă mareă ală segmentului varstnic in ansamblul populatiei va determina cresterea interesului pentru 
turismul balnear. 
●ăPromovareaăproiectelorăprivindămanagementul apei/ apei uzate si managementul integrat al deseurilor creste 
capacitateaădeăadministrareăaăproblemelorădeămediuăinăjudetulăS laj. 
 
Programe si proiecte prioritareăpentruăZONAăMETROPOLITAN ăZAL U: 
 

 Planificarea teritorială şi direcţionarea dezvoltării: în toate cazurile nivelul local este responsabil cu 
planificareaăfolosinţeiăterenurilor,ădeciziiăprivindăautorizareaăconstrucţiilor,ăconversiiăfuncţionaleăaleăcl dirilor 
şiăterenurilor,ăetc;ăfireşte,ăacesteăplanuriălocaleătrebuieăs ăfieăcorelateăcuăplanuriăregionaleăceăstabilescăstrategiiă
de amplasare a zonelor majore industriale, rutelor de transport, rezerve naturale de terenuri, etc, acestea fiind 
de obicei în responsabilitateaăniveluluiăsuperiorăalăadministraţieiă(departamente,ăregiuni,ăjudeţe,ăetc).ă 
 Colectarea deşeurilor: caăresponsabilitateăaăadministraţieiălocale,ăcolectareaăşiădepozitareaădeşeurilorăs-a 
dovedit a fi unul din serviciile publice cel mai des furnizate prin asocieri dat fiind costurile mari ale rampelor 
deăgunoiăşiănevoiiădeăreglementareălaăoăscar ămaiămare.ă 
 Transportul public:ăinvariabil,ăacestăserviciuăesteăînăresponsabilitateaăautorit ţilorălocale,ădarănaturaăsaăşiă
modul de partajare a sarcinilorăîntreădiferiteăniveluriăaleăadministraţiilorăpotăvariaădeălaăţar ălaăţar .ăDeăregul ,ă
autorit ţileă localeă subvenţioneaz ă acestă serviciu,ă controleaz ă traficulă şiă organizeaz ă serviciiă specialeă (deă ex.ă
transportul elevilor).  
 Parcuri, spaţii publice, cimitire:ăacesteaăsuntăînătoateăcazurileăînăresposabilitateaăautorit ţilorălocale,ădeşiă
niveluriă superioareă aleă administraţieiă potă fiă responsabileă deă anumiteă spaţiiă cuă importanţ ă deosebit ă caă
rezervaţiiănaturale,ătraseeăturisticeăsauăchiarăcrematoriiăregionale.  
 Controlul sănătăţii publice:ăserviciileădeăprevenireăşiăcontrolăcumăarăfiăinspecţiaăalimentar ăşiăcontrolulă
epidemiologică constituieă serviciiă înă responsabilitateaă autorit ţiloră localeă înă celeă maiă multă stateă aleă Uniuniiă
Europene, dar în statele noi membreăacesteăserviciiăsuntăfurnizateădeăc treăadministraţiaăcentral .ă 
 Serviciile sociale:ă administraţiaă local ă esteă invariabilă responsabil ă cuă serviciiă socialeă caă îngrijireă laă
domiciliuă pentruă persoaneă vârstnice,ă protecţiaă copilului,ă ajutoareă pentruă persoane cu handicap, etc; aceste 
serviciiăpotăfiăfurnizateălocal/regional,ădarădinăceăînăceămaiămultăesteăc utat ăcooperareaăcuăsectorulăprivatăşiă
mai ales cu cel ne-guvernamentalăşiădeăvoluntariat.ă 
 Protectia mediului: prin compartimente specializate, administratiile locale au misiunea de  a pune in 
aplicare toate sarcinile si obligatiile ce revin administratiei publice locale in  domeniul protectiei mediului 



(legislatie, strategie, avize, educatie, controale, managementul deseurilor, salubrizare, reconstructie ecologica, 
etc.). 

 


