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HOTĂRÂREA nr. 3 din 08 aprilie 2021 

 

privind modificarea Statutului Federației, schimbarea sediului și validarea noii 

componențe a Consiliului Director  

 

 

Adunarea Generală a Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din 

România, întrunită în ședință ordinară în data de 08 aprilie 2021, convocată prin mijloace de 

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

inițiativa a 2/3 din numărul membrilor, conform Statutului și O.G. 26/2000 privind asociațiile 

și fundațiile, cu modificările ulterioare 

 

Având în vedere: 

• Prevederile Cap. III, art.21 din O.G.nr.26 din 2000 cu privire la asociații și fundații cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 2 lit. d) din Statutul Federației Zonelor 

Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Statutul Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România 

se modifică, completează și va avea un nou conținut, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Statutului Federației și cu data 

adoptării acestora, în noua formă consolidată a Statutului, Actul Constitutiv al Federației 

certificat sub nr. 4/07.11.2012, precum și Statutul Asociației certificat sub nr. / 3/07.11.2012, 

de către avocat Maria PIROȘ, membrul al baroului Brașov,  își incetează aplicabilitatea. 
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Art. 3. Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România își 

stabilește sediul în județul Brașov, Municipiul Brașov, str. Institutului, nr.35, în incinta 

imobilului CATTIA, biroul DB-03. 

Art. 4. Se validează componența Consiliului Director al FZMAUR, așa cum a reieșit în 

urma alegerilor, astfel: 

• 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 

• Membru - ADI Zona Metropolitană Brașov, prin reprezentat desemnat 

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

Mandatul Consiliului Director este de 4 ani. 

 

Art. 5. Activitatea de Cenzor în cadrul  FZMAUR este asigurată de către doamna Mioara 

PRIBESCU, având calitatea de expert contabil, membru CECCAR- filiala Brașov. Mandatul 

Cenzorului este de 4 ani. 

 

Art. 6. Administratorul executiv al Federației este domnul Paul Adrian PECE. Mandatul 

Administratorului executiv este de 4 ani. 

 

Art. 7. Administratorul executiv reprezintă legal Federația în relația cu terții, în limita 

atribuțiilor ce îi revin prin Statut, hotărârile Adunării Generale și hotărârile Consiliului Director 

și îi sunt delegate atribuțiile prevăzute la articolul 18 din Statutul actualizat al Federației, 

conform Anexei 1 a prezentei hotărâre. 

Art. 8. Prin decizia Consiliului Director și/sau a Administratorului executiv și alte persoane 

pot fi împuternicite să reprezinte Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din 

România în relația cu terți, inclusiv cu băncile și cu celelalte instituții de acest tip din țară și din 

străinătate. 
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Art. 9. 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. 

 

 

Președinte, 

ADI Zona Metropolitană Constanța 

 

prin reprezentant legal desemnat 

Adrian CRĂCIUN 

 

 

 


