
 

 

                                    ROMÂNIA                       

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat 

 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 

de hotărâre înregistrat la nr. 17868/ 10.12.2019; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat la   

nr. 17869/ 10.12.2019; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

înregistrată la nr. 17148/28.11.2019; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 228/2016 privind 

desemnarea reprezentantului Judeţului Buzău și a înlocuitorului acestuia 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008” la care unitatea administrativ-teritorială este membru 

fondator/asociat; 
- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.173/2007; 
- prevederile art. 89-91 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „d”, şi art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea capitolului Administrarea Asociaţiei din  

Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, prin 
Act Adiţional, în sensul înlocuirii paragrafului „Consiliul Director este organul 

executiv de conducere al Asociaţiei format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 
(doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 (patru) ani” cu 

paragraful „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei 

format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri aleşi din rândul 
membrilor adunării generale a asociaţiei, pe o perioadă de 4 (patru) ani”. 



 

 

Art.2. Se aprobă modificarea art. 22 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”, prin Act Adiţional, în sensul înlocuirii paragrafului 
„Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei format din 

preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o 

perioadă de 4 (patru) ani” cu paragraful „Consiliul Director este organul executiv 
de conducere al Asociaţiei format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) 

membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei, pe o perioadă 
de 4 (patru) ani”. 

 
Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Buzău în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 
voteze, în favoarea aprobării modificării Actului Constitutiv şi al Statutului 

Asociaţiei, precum şi în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv 
şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”. 

 
Art.4. (1) Se împuterniceşte Președintele Consiliului județean Buzău, 

domnul Petre-Emanoil Neagu, sau înlocuitorul desemnat, domnul Mihai-Laurenţiu 
Gavrilă, Secretarul General al Judeţului Buzău, să  semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Judeţean Buzău, Actele Adiţionale menţionate la art.3. 

           (2) Datele de identificare ale persoanelor desemnate sunt prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5. (1)  Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, Director executiv 

A.D.I. „Buzău 2008”, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 
grefa Judecătoriei Buzău.  

         (2) Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.6. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii autorităţilor publice şi persoanelor juridice interesate, precum şi 

publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.rPPP 

 

                                 PREŞEDINTE, 

 
                 PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

              CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr.9  
BUZĂU, 30 IANUARIE 2020 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi. 



 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

         PREŞEDINTE 
       Nr. 17868/ 10.12.2019          
 
 
 
 

                                 REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”  
la care județul Buzău este membru asociat 

 
 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a fost constituită în 

scopul promovării şi realizării în comun a investiţiilor în infrastructura aferentă 

serviciilor de apă-canalizare. 

Conform prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” modificarea actelor constitutive se aprobă de către autoritatea 

deliberativă a fiecărei unităţi administrativ teritoriale asociate. 

Potrivit prevederilor capitolului Administrarea Asociaţiei din Actul Constitutiv 

respectiv art.22 din Statutul Asociaţiei, Consiliul Director este  organul executiv 

de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) 

membri numiţi de adunarea generală pe o perioadă de 4 (patru) ani. 

Urmare emiterii Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ , art.91 alin (6) prevede: “Consiliul director este format din 

preşedintele asociaţiei de dezvolare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri 

aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Prin statut, asociaţii pot 

să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiţia ca numărul total de 

membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar”. 

 În aplicarea prevederilor mai sus menţionate asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară constituite până la această dată au obligaţia de a revizui statutele 

şi actele lor constitutive. 

 

 



 

 

 

 În sensul acesta, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a 

solicitat revizuirea Statutului şi a Actului Constitutiv, care se referă la compunerea 

Consiliului director determinată de intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

În consecinţă, este necesară modificarea atât a Actului Constitutiv cât şi a 

Statutului Asociaţiei prin Acte adiţionale, în sensul celor menţionate. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
DR/MDDDDDDD 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

       DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
       Nr. 17869/10.12.2019          
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”  
la care județul Buzău este membru asociat 

 
 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Buzău, s-a constatat că sunt respectate prevederile Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” privind aprobarea modificării Statului 

şi a Actului Constitutiv, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ şi prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cadrul legislativ mai sus menţionat impune obligativitatea ca fiecare 

membru fondator/asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008”, prin organul său deliberativ, să aprobe modificarea Statutului şi a Actului 

Constitutiv. 

Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma iniţiatorului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 

 

 

 

 


