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Referat de aprobare 
privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului 

Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și 
maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta 

română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík 
Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat 

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík 
Metropoliszövezet s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ, ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional cu modificările şi 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, 
aprobată cu modificări si completări ulterioare. 

Astfel, conform art. 5, pct. 9, lit. i) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 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; 
 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. 
Principalele avantaje ale apartenenţei la o asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
sunt: 

 Fonduri bugetare mai mari pentru localităţile cu venituri mici; 
 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; 
 Extinderea reţelelor de utilități; 
 Accesarea fondurilor structurale ale UE. 



 
 Prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Harghita nr. 322 /2020 a fost aprobată 
participarea judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, la constituirea  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík 
Metropoliszövezet. 
 

Prin adresa Asociației nr. 95660/24.08.2022 a fost solicitat de la membri UAT 
aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc 
precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru 
perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și 
maghiară pentru perioada 2021-2030.  
 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea  Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane 
Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a 
Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 
2021-2030. și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în 
Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, 
 

 
 

 
Miercurea Ciuc, __________/2022. 
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