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REFERAT
privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la
constituirea Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară – Zona Odorheiu Secuiesc –
Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása
Asocierea mai multor unități administrativ teritoriale reprezintă o posibilitate reală și
oportună de dezvoltare durabilă integrată a întregii zone dar și a fiecărei localități luate
în parte în accesarea de fonduri europene.
Scopul acestei asocieri îl reprezintă stimularea și sprijinirea creșterii prosperității
zonei, direcția de orientare fiind axată pe creșterea continuă a calității vieții, prin
atingerea unor obiective specifice precum:
a.) îmbunătățirea mobilității și accesibilității între unitățile administrativ-teritoriale
asociate;
b.) construirea și /sau modernizarea infrastructurii și a mobilității verde constând din:
drumuri rutiere,drumuri pentru biciclete,realizarea de ciclotrasee și /sau modificarea
celor existente;
c.) creșterea mobilității ecologice în regiune și zona unităților administrativ-teritoriale
asociate prin proiect de tip autobus electric;
d.) susținerea forței de muncă;
e.)sprijinirea aplicării legii parteneriatului public-privat pentru proiecte de
infrastructură;
f.) valorificarea oportunităților financiare și strategice oferite de politicile și programele
de finanțare naționale și europene;
g.) susținerea funcționării și dezvoltării Spitalului Municipal al Municipiuli Odorheiu
Secuiesc;
h.) crearea, implementarea unor programe de susținere a tinerilor pentru a rămâne în
regiunea unităților administrativ-teritoriale asociate de atragere și repatriere a celor
care au emigrat în localitățile aferente unităților administrativ-teritorialeasociate;
i.) susținerea economiei digitale, a industriilor creative cu valoare adăugată ridicată și
nepoluante;
j.) susținerea comercializării produselor agricole și cele tradiționale prin
crearea/dezvoltarea unor târguri de produse agricole și de produse tradiționale;
k.) promovarea comună a proiectelor de dezvoltare la târguri și evenimente de afaceri;
l.) dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combatere a excluziunii
sociale și a dezechilibrelor sociale;

m.) promovarea proiectelor și programelor de susținere și dezvoltare a turismului
regional;
n.) alinierea zonei la standardele economice și sociale euro-atlantice, în consens cu cele
naționale,
Principalele avantaje ale apartenenţei la o asociaţie de dezvoltare intercomunitară sunt:
- Beneficiile economice derivate din creşterea atractivităţii zonei pentru investitori;
- Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport;
- Crearea de locuri de muncă prin atragerea de investitori;
- Creşterea nivelului de trai al populaţiei;
- Dezvoltarea regională şi investiţiile în infrastructură;
- Implementarea cu schimb de idei și experiența a conceptului de Smart City;
- Accesarea fondurilor structurale ale UE.
In ceea ce priveşte cadrul legal, Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară – Zona
Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása, se
poate înfiinţa în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările şi completările ulterioare şi cu
respectarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificări si completări
ulterioare.
Astfel, conform art. 5 pct. 9 lit. i) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt
definite ca fiind structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de
utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ - teritoriale
pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional
ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. 3), Consiliul
judeţean exercită atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi
extern, în condiţiile legii, hotărăște cooperarea sau asocierea cu alte unități
administrativ teritoriale, din ţara ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţiile
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare participarea județului
Harghita prin Consiliul Județean Harghita la constituirea Asociației de Dezvoltarea
Intercomunitară – Zona Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhely Térségének Közösségi
Fejlesztési Társulása.
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