
PROIECT                                     

                                    ROMÂNIA                       
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„PROGAZ BUZĂU 2020”, 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. 9885/08.07.2020; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat la  

nr.9886/08.07.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

- încheierea judecătorească dată în dosarul nr. 9662/200/2019; 
- prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 69/16 aprilie 2019; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Ulmeni  

nr. 30/11.06.2020 privind ieșirea din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, unde avea calitatea de 
asociat; 

- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 

autorităților administrației publice și pentru modificarea art. 151 alin. 
(3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019, 

În temeiul art. 89 - 91,  art. 173, alin.(1) lit. „d” şi art. 182 alin.(1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se ia act de încetarea calității de membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” a comunei Ulmeni, ca 

urmare a retragerii din Asociație. 

 

Art.2. Se aprobă modificarea, prin act adițional, a Actului Constitutiv și 
a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 

2020”, la care județul Buzău este membru asociat, conform prevederilor 

art.1. 

 
 



 

 

 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Neagu Petre - Emanoil, președintele 
Consiliului Județean Buzău, reprezentant al județului în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” să voteze 

în favoarea aprobării modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, 

precum şi în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”. 

 
 

Art.4. Se împuterniceşte Secretarul General al Județului Buzău, domnul 

Gavrilă Mihai – Laurențiu, să semneze în numele şi pe seama  Judeţului Buzău, 
Actele Adiţionale menţionate la art.3.  

 

Art.5. Se împuterniceşte doamna Baciu Mirela, consilier în cadrul 

DJAPL, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău.  
 

 Art. 6. Datele de identificare ale persoanelor menționate la art. 3, 4, și 

5 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.7. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor publice şi 

persoanelor juridice interesate, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău. 
 

 

 

                                 PREŞEDINTE, 
 

                 PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 
              AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

Nr. 126 

BUZĂU, 08 IULIE 2020 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Anexa  

la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Buzău 

                                                                   nr.          /     
 

 

 

Datele de identificare ale persoanelor desemnate  
la art. 3, 4 și 5 

 

 
 

 
  Nume şi prenume  - Neagu Petre - Emanoil 

           Cetăţenie    - Română 

           Act de identitate  -  

           Domiciliul                  -   

                                              Municipiul Buzău, judeţul Buzău 

 

 
Nume şi prenume           - Gavrilă Mihai-Laurențiu 

Cetăţenie    - Română 

Act de identitate   -  

Domiciliul  -  

  Municipiul Buzău, judeţul Buzău 

 

Nume şi prenume           - Baciu Mirela 

Cetăţenie    - Română 

Act de identitate   -  

Domiciliul                   -   

                                            Municipiul Buzău, județul Buzău 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 

           Nr. 9885/08.07.2020            

 

 
                                 REFERAT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul 

Buzău este membru asociat 
 

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” a 

fost constituită în anul 2019 în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului public 

de alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distribuție a gazelor 

naturale, (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor 

proiecte de investiţii publice de interes zonal destinate înființării, modernizării 

și/ sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 

Serviciului, pe baza Strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în 

continuare Strategia de dezvoltare).      

Conform prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” modificarea actelor constitutive se 

face prin hotărâre a Adunării generale a Asociației, după aprobarea acestora 

de către autoritatea deliberativă a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 

asociate. 

Consiliul Local al comunei Ulmeni a adoptat Hotărârea nr.30 din 

11.06.2020 privind ieșirea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„PROGAZ BUZĂU 2020”, unde avea calitatea de membru fondator, 

comunicată prin adresa nr.9000/22.06.2020. 

 Având în vedere cele menționate, am elaborat prezentul proiect de 

hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Buzău. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 



 

 

 
/MDDDDDDD 

   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

        DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  

ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
        Nr. 9886/08.07.2020            

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul 
Buzău este membru asociat 

 

 

În conformitate cu prevederile art.33 din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” modificarea Statutului 

şi a Actului Constitutiv se face prin hotărâre a Adunării generale a Asociației, 

după aprobarea acestora de către autoritatea deliberativă a fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale asociate. 

   Prin adresa nr. 9000/22.06.2020 Primăria comunei Ulmeni ne-a 

transmis Hotărârea nr.30/11.06.2020 a Consiliului Local al comunei Ulmeni 

privind ieșirea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 

2020”, unde avea calitatea de asociat. 

Conform prevederilor statutare, toți membrii Asociației, respectiv 

unitățile administrativ-teritoriale asociate, trebuie să ia act prin hotărâre a 

consiliului local de ieșirea din Asociație a comunei Ulmeni. 

În consecință, considerăm oportună și necesară elaborarea si adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 

 


