Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR)

STATUT

STATUT ACTUALIZAT
Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România
FZMAUR

CAPITOLUL I – Denumirea, scopul şi sediul federaţiei
Art. 1. (1) Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România,
denumită în continuare FZMAUR este organizată, potrivit legii şi prezentului statut ca federaţie
ce îşi desfăşoară activitatea în interes general.
(2) FZMAUR este constituită din zone metropolitane şi aglomerări urbane înfiinţate conform
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
şi O.G 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Abreviaţia FZMAUR poate fi întrebuinţată în antete, sigle, acte, anunţuri, corespondenţă,
publicaţii, corespondenţă sau orice documente emanând de la această federaţie.
Art. 2. – FZMAUR este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relaţia cu
autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau instituţii internaţionale.
Art. 3. – Durata de funcţionare a FZMAUR este pe termen nedeterminat.
Art.4. – FZMAUR are sediul social în Municipiul Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, Bl
C7, cam. 403.
CAPITOLUL II – Obiectivele federaţiei
Art. 5. – Obiectivele FZMAUR sunt:
a) Participarea activă şi eficientă la procesul de dezvoltare durabilă şi realizare a coeziunii
teritoriale în România.
b) Consolidarea parteneriatului cu administraţia publică centrală.
c) Reprezentarea intereselor membrilor federaţiei în raporturile cu administraţia publică
centrală, alte organizaţii neguvernamentale şi terţi, atât pe plan intern cât şi pe plan
internaţional.
d) Armonizarea intereselor membrilor federaţiei în vederea implementării procesului de
dezvoltare durabilă şi realizare a coeziunii teritoriale.
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e) Elaborarea de proiecte de acte normative ce vizează îmbunătăţirea activităţii membrilor
federaţiei precum şi formularea de propuneri de modificare sau completare a legislaţiei
existente.
f) Organizarea de baze de date şi informaţii în domeniul administraţiei publice locale.
g) Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care au scopuri compatibile cu
cele ale Federaţiei, în condiţiile legii.
h) Promovarea unei dezvoltări spaţiale coerente în România
i) Colaborarea cu alte organizaţii similare în vederea implementării politicilor de dezvoltare
durabilă.
j) Consolidarea şi dezvoltarea competivităţii la nivel naţional.
k) Implementarea de programe si proiecte cu finanţare nerambursabilă naţională sau
internaţională, specifice domeniului de activitate.
CAPITOLUL III – Formele şi mijloacele de realizare a obiectivelor
Art. 6 – Pentru realizarea obiectivelor propuse, FZMAUR va folosi următoarele mijloace:
a) iniţierea şi susţinerea activităţilor pentru promovarea intereselor comune ale membrilor
FZMAUR în relaţiile cu Preşedintele României, Parlamentul României, Guvernul
României, alte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu instituţii şi organisme
internaţionale.
b) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni de
comunicări, precum şi orice alte forme care nu contravin ordinii de drept.
c) editarea de publicaţii proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entităţi din ţară sau
străinătate.
d) adoptarea de hotărâri sau decizii, în condiţiile prezentului statut.
e) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor cu caracter ştiinţific;
f) organizarea de schimburi de experienţă, stagii de instruire şi formare în ţară şi
străinătate;
g) iniţierea de activităţi de lobby în condiţiile legii pentru promovarea intereselor autorităţilor
publice şi colectivităţilor locale pe care acestea le reprezintă;
h) alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director.
CAPITOLUL IV – Drepturile şi Obligaţiile membrilor
Art. 7 - Poate avea calitatea de membru al FZMAUR orice zonă metropolitană sau aglomerare
urbană, constituită în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publica
locală şi O.G 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările şi completările ulterioare,
care aderă la această federaţie şi respectă obligaţiile prevăzute la art.12. din prezentul Statut.
Art. 8.- (1) Aderarea la FZMAUR se face prin hotărârea adoptată în acest sens de forul de
conducere al zonei metropolitane sau aglomerării urbane ce doreşte a deveni membru.
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(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea solicitării în Adunarea Generală
Preşedintele federaţiei emite certificatul de membru al FZMAUR, pe care-l înaintează la sediul
solicitantului.
Art. 9.- (1) Calitatea de membru al FZMAUR. se pierde în următoarele situaţii:
a) prin denunţarea 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. 10.- (1) Excluderea unui membru din FZMAUR poate fi hotărâtă numai de către adunarea
generală a acesteia, la propunerea Consiliului Director şi numai pentru oricare din următoarele
situaţii:
a) neplata cotizaţiei anuale timp de doi ani de la data expirării termenului stabilit prin
hotărâre a adunării generale;
b) lipsa nemotivată a reprezentantului membrului FZMAUR de la mai mult de 3 sesiuni
ordinare consecutive ale adunării generale a FZMAUR;
c) nerespectarea hotărârilor Adunării Generale FZMAUR;
d) prin acţiunile sale aduce atingere imaginii federaţiei;
(2) Hotărârea de excludere a unui membru din FZMAUR se comunică la sediul acesteia.
Art.11.- Membrii FZMAUR, prin persoana desemnată ca reprezentant oficial, au următoarele
drepturi:
a) să voteze actele adoptate de organele de conducere ale federaţiei;
b) să participe, prin alegeri, la conducerea FZMAUR., în condiţiile stabilite de prezentul
statut sau de adunarea generală;
c) să participe la dezbateri şi la întocmirea materialelor înscrise pe ordinea de zi;
d) să solicite şi să primească asistenţă pentru soluţionarea problemelor cu care se
confruntă;
e) să exprime opinii atât asupra problemelor aflate în dezbatere, cât şi asupra hotărârilor, a
deciziilor, a instrucţiunilor sau a recomandărilor, după caz;
f) să formuleze cereri şi propuneri;
g) să propună iniţierea, modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative ce
vizează membrii federaţiei sau activitatea lor;
h) să fie informaţi asupra documentelor adoptate de adunarea generală, de consiliul
director, sau emise de preşedintele FZMAUR;
i) să participe la formele şi mijloacele de realizare a obiectivelor, precum şi să beneficieze
de acestea;
j) să solicite, motivat, la deschiderea dezbaterilor din cadrul şedinţei Consiliului Director
sau Adunării Generale, includerea pe ordinea de zi şi a altor probleme decât cele
anunţate;
k) să acceseze, în condiţiile stabilite de consiliul director, banca de date şi informaţii a
FZMAUR;
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Art.12.- (1) Membrii FZMAUR, prin persoana desemnată ca reprezentant oficial, au
următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului statut, precum şi pe cele ale hotărârilor Adunării
Generale, ale deciziilor Consiliului Director, precum şi pe cele ale dispoziţiilor preşedintelui;
b) să contribuie prin toate formele şi mijloacele la realizarea obiectivelor FZMAUR;
c) să achite cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală pentru anul în curs, până cel
târziu la data de 31 martie a fiecărui an, cu excepţia celor prevăzuţi la alin.(2).
(2) În cazul membrilor care aderă la FZMAUR după data de 1 martie, termenul de plată a
cotizaţiei pentru anul respectiv este de 30 de zile calendaristice de la data adoptării hotărârii
Adunării Generale.
(3) Membrii care nu-şi achită cotizaţia anuală, în condiţiile prevăzute la alin.(1) lit.d) şi alin.(2),
până la onorarea integrală a obligaţiei restante, decad din dreptul de a participa la adoptarea:
a) hotărârilor Adunării Generale a FZMAUR;
b) deciziilor Consiliului Director al FZMAUR.
CAPITOLUL V – Organizarea şi Conducerea federaţiei
Art.13. - Organele de conducere şi de control ale FZMAUR sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul.
Art.14. (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea
reprezentanţilor membrilor FZMAUR.
(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) aprobă, modifică şi completează statutul FZMAUR;
b) stabileşte strategia şi programele FZMAUR;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
d) validează componenţa Consiliului Director şi a comisiei de cenzori, potrivit prezentului
statut;
e) analizează şi aprobă raportul de activitate a Consiliului Director şi a cenzorului;
f) hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale, instituţii de specialitate şi birouri;
g) hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării FZMAUR şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase
după lichidare;
h) hotărăşte cu privire la colaborarea, cooperarea, asocierea sau aderarea la organizaţii
internaţionale;
i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul statut.
j) aprobă primirea de noi membri în federaţie
(3) Adunarea Generală se întruneşte anual în sesiune ordinară şi ori de câte ori este necesar în
sesiuni extraordinare la convocarea consiliului director sau a cel puţin unei treimi din
reprezentanţii desemnaţi potrivit alin.(1).
(4) Convocarea Adunării Generale se face, în scris, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea
sesiunilor ordinare şi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea sesiunilor extraordinare.
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(5) Convocarea va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării sesiunii.
(6) Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt reprezentaţi cel puţin două treimi din
totalitatea membrilor federaţiei.
(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 prezenţi.
(8) În exercitarea atribuţiilor sale Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus
unul din numărul celor prezenţi. În cazul unui vot paritar Preşedintele Federaţiei decide.
(9) Hotărârile se semnează de către Preşedintele Federaţiei.
(10) Atribuţia prevăzută la alin.(2) lit.d) se realizează, în mod obligatoriu, la reînnoirea fiecarui
mandat. În situaţia în care în urma alegerilor generale pentru autorităţile administraţiei publice
locale numărul membrilor Consiliului Director s-a redus sub 3, convocarea Adunării Generale
se face de către Directorul Executiv sau, în lipsa acestuia, la iniţiativa comună a câte cel puţin 3
membrii ai FZMAUR.
Art.15.(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:
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:
Membru:
Membru:

Ilie BOLOJAN
Adrian CRĂCIUN
Paul-Adrian PECE
Dragoș DAVID
Cosmin VASILE

(3) Mandatul unui membru al Consiliului Director este de 4 ani, iar acest mandat încetează
înainte de termen, dacă printr-o hotărâre a Adunării Generale sau decizie a forului de
conducere al membrului respectiv se desemnează o altă persoană.
(4) Mandatul persoanelor care sunt desemnate ca înlocuitori în condiţiile alin.(3) încheie
mandatul precedentului membru, fără a mai fi necesară validarea în cadrul Adunării Generale.
(5) Adunarea Generală a Federaţiei alege componenţa Consiliului Director, respectiv
Preşedintele, Vicepreşedintele, Secretarul si doi Membri, prin vot secret, dintre candidaţii la
aceste funcţii, propuși de către membrii Federației. Candidaturile se anunţă în cadrul Adunării
Generale. Este declarat Preşedinte candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil
exprimate. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate se
organizează un al doilea tur de scrutin la care participă numai candidaţii clasaţi pe primele două
locuri. În al doilea tur de scrutin este declarat Preşedinte candidatul care a obţinut cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate. Mandatul Consiliului Director al FZMAUR este de 4 ani de la
data alegerii.
(6) În cazul în care mandatul Președintelui încetează înainte de termenul prevăzut, atribuțiile
acestuia sunt preluate de către Vicepreședinte, până la organizarea unor noi alegeri.
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(6) Atribuţiile Consiliului Director sunt:
a. convoacă Adunarea Generală în sesiuni ordinare;
b. propune ordinea de zi şi asigură buna desfăşurarea a lucrărilor;
c. propune nivelul cotizaţiilor membrilor;
d. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanţul contabil,
situaţia patrimoniului, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul strategiei,
precum şi proiectele programelor FZMAUR;
e. aprobă organigrama personalului executiv şi politica de personal a FZMAUR;
f. asigură efectuarea lucrărilor prin personalul executiv;
g. adoptă declaraţii şi face recomandări în probleme ce intră în competenţa sa;
h. poate aproba colaborarea, asocierea şi cooperarea cu asociaţiile profesionale, cu alte
structuri asociative ale colectivităţilor locale, constituite pe plan naţional şi internaţional;
i. colaborează şi cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu serviciile
publice descentralizate, cu prefecţii, cu organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii şi
organizaţii în probleme ce privesc administraţia publică locală;
j. elaborează informări şi propuneri către autorităţile prevăzute la lit.i) cu privire la
problemele care sunt sesizate FZMAUR;
k. informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea curentă;
l. stabileşte propriul sistem de decoraţii, medalii, titluri şi premii pentru realizarea
obiectivului prevăzut la art.5 lit.l), precum şi condiţiile de acordare sau retragere, după
caz, a acestora;
m. îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul statut ori încredinţate
de Adunarea Generală.
(7) Consiliul Director se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este
nevoie în şedinţe extraordinare la convocarea scrisă a preşedintelui sau a cel puţin 2 membri ai
consiliului director. Şedinţa este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 3 membri.
(9) Convocarea Consiliului Director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data
şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile lucrătoare pentru şedinţele extraordinare. În măsura
posibilităţilor tehnice, şedinţele Consiliului Director pot fi întâlniri de tipul videoconferinţelor.
(10) Convocarea va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.
(11) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu votul a jumătate plus
unul din numărul membrilor prezenţi. În cazul unui vot paritar Preşedintele Federaţiei decide.
Deciziile Consiliului Director se semnează de preşedintele FZMAUR sau, în lipsa acestuia, de
către Vicepreşedinte.
Art. 16. - Preşedintele Consiliului Director îndeplineşte următoarele atribuţii:
conduce lucrările Adunării Generale;
convoacă şedinţele Consiliului Director şi conduce lucrările acestuia;
reprezintă FZMAUR în relaţiile cu terţii;
urmăreşte şi asigură îndeplinirea hotărârilor, deciziilor, altor documente şi măsuri,
stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director;
e. administrează şi gestionează patrimoniul FZMAUR în limitele competenţelor stabilite de
Adunarea Generală;
f. încheie acte juridice în numele FZMAUR în limitele stabilite de Adunarea Generală,
hotărând totodată cu privire la numirea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv,
a.
b.
c.
d.
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stabilirea drepturilor salariale, precum şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul
Muncii;
g. stabileşte atribuţii pentru ceilalţi membri ai Consiliului Director;
h. poate delega oricare din atribuţiile sale, Vicepreşedintelui sau Secretarului;
i. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director;
j. preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Federaţiei.
Art. 16¹. – Asigurarea activității curente a FZMAUR prin directorul executiv.
(1) În vederea asigurării activității curente a FZMAUR, Adunarea Generală a
Asociaților poate desemna pe unul dintre reprezentanții membrilor în funcția de DIRECTOR
EXECUTIV al FZMAUR.
(2) Atribuțiile directorului executiv al FZMAUR corespund activității curente a
federației și nu se suprapun cu cele ale Președintelui, Consilului Director sau Adunării Generale
a Asociaților .
(3) Atribuțiile directorului executiv sunt stabilite în mod concret prin decizia
președintelui FZMAUR
Art.17. - (1) Controlul modului de administrare şi gestionare a patrimoniului FZMAUR va fi
efectuat de către un Cenzor.
(2) Cenzorul are următoarele atribuţii:
a. verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului FZMAUR;
b. întocmeşte rapoartele pe care le prezintă în Adunarea Generală;
c. participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot, din iniţiativă proprie, precum
şi la invitaţia Preşedintelui sau a cel puţin a 2 membri ai FZMAUR;
d. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
CAPITOLUL VI – Patrimoniul Federaţiei
Art. 18 – (1) Patrimoniul FZMAUR este constituit din contribuţia materială şi financiară a
membrilor săi şi va fi folosit numai pentru asigurarea desfăşurării activităţilor necesare realizării
scopului FZMAUR.
(2) Veniturile FZMAUR provin din:
a. cotizaţiile membrilor;
b. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii;
c. venituri realizate din activităţi economice directe, cum ar fi: editoriale, publicitare,
activităţi de furnizare a serviciilor de instruire, etc.;
d. donaţii sau sponsorizări;
e. resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
f. venituri realizate din diverse programe sau proiecte cu finanţare nerambursabilă, precum
şi din activităţi de consultanţă şi asistenţă.
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Art. 19. – (1) Cotizaţia de membru al FZMAUR este de 3.000 RON/an.
(2) Cuantumul cotizaţiei se poate modifica anual, prin hotărâre a Adunării Generale.
Art. 20. - FZMAUR poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter
accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele sale.
Art. 21. - FZMAUR poate înfiinţa societăţi comerciale în conformitate cu prevederile legii. Dacă
dividendele obţinute de FZMAUR nu se reinvestesc de societăţile comerciale, acestea se
folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor federaţiei.
Art. 22. – Administrarea şi gestionarea patrimoniului FZMAUR se realizează potrivit
prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului statut.
CAPITOLUL VII – Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării FZMAUR
Art. 23. (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 situaţie 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 asociaţi 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 federaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c. când federaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d. când federaţia a devenit insolvabilă.
(5) În cazul în care federaţia se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile
de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în
a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a putea fi înscris în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
(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 părţii ce se transmite către
membri, se determină în funcţie de cotizaţia platită în ultimii 2 ani de către fiecare asociaţie.
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(8) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile alin.(2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(9) În cazul în care federaţia 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 Finanţelor 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 .24. - În cazul dizolvării prevăzute la art.23 alin.(2) şi (4) lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre
judecătorească.
Art .25. - În cazul dizolvării potrivit art.23 lit.c) lichidatorii vor fi numiţi de adunarea generală
sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
Art.26. - Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorului în condiţiile
art.24 şi 25.
Art.27. - Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrul şi alte acte ale
FZMAUR, îndeplinind mandatul sub controlul cenzorului.
Art.28. - Faţă de FZMAUR şi de membri, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
Art.29. - Formalităţile privind publicitatea lichidării şi radierii FZMAUR sunt în sarcina
lichidatorilor, conform legii.
Art. 30. - FZMAUR încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul Fundaţiilor şi
Asociaţiilor.
CAPITOLUL VIII – Dispoziţii finale
Art. 31. - Potrivit prezentului statut, Federaţiei astfel constituite îi sunt aplicabile prevederile
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 32. – Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii
juridice a federaţiei este Gabriela BRAȘOVEANU.
Prezentul statut a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Federaţiei Zonelor Metropolitane şi
Aglomerărilor Urbane din România, din data de 30.04.2015, de la Oradea, urmând a fi semnat
ulterior de către reprezentanţii legali ai membrilor în vederea înregistrarii la Tribunalul Braşov,
fiind încheiat în 13 (treisprezece) exemplare originale.
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