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REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 274/2021 privind 

aprobarea participării județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, la 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare  

 
 

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. 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare are ca scop 
dezvoltarea zonei Hășmașul Mare din perspectiva relațiilor economice, 
infrastructurale, sociale, culturale și de mediu dintre autoritățile administrației 
publice locale componente ale zonei Hășmasul Mare  precum și crearea unui 
instrument de dezvoltare durabilă a întregii zone prin atingerea unor obiective 
specifice, precum: 

1. dezvoltarea durabilă a întregii zone Hășmașul Mare și a tuturor unităților 
administrativ teritoriale care compun Asociația; 

2. asigurarea dezvoltării economice și sociale a zonei  Hășmașul Mare; 
3. conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural al 

zonei Hășmașul Mare. 
4. elaborarea și implementarea de strategii și programe de dezvoltare locale și  

integrate a Zonei nou create; 
5. dezvoltarea infrastructurii zonei Hășmașul Mare într-un mod unitar, în 

beneficiul comunităților și pentru asigurarea unei mai bune funcționalități; 
6. dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice; 
7. punerea în valoare a potențialului turistic și cultural al zonei Hășmașul Mare; 
8. dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea 

excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale; 
9. atragerea unui număr cât mai mare de investiţii private în vederea dezvoltării 

durabile a zonei şi a unităţilor administrativ - teritoriale care o compun; 
10. obiectivele specifice Planului National de redresare și reziliență. 

 
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; 
- Extinderea reţelelor de utilități; 
- Accesarea fondurilor structurale ale UE. 
   
 Deoarece zona Hășmașul Mare aparține teritorial și de Județul Neamț  este 
oportună aderarea Județului Neamț la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Hășmașul Mare, în vederea dezvoltării durabile a întregii zone.  

 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr, 178/14.07.2022 

privind aderarea Județului Neamț la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Hășmașul Mare, Procesul verbal al Ședinței Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare, desfășurat în data de 03.08.2022, unde 
reprezentanții UAT-urilor membre au aprobat Hotărârea nr. 7/2022 al Asociației, 
propunem spre aprobare însușirea aderării Județului Neamț la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare și modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 274/2021 privind aprobarea participării județului Harghita, 
prin Consiliul Județean Harghita, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Hășmașul Mare. 
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