
 

 

                                                                          PROIECT 

                                   ROMÂNIA                       

                  CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Ţinutul Buzăului” la care Județul Buzău  

este membru asociat 
 

 
 Consiliul Județean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  4925/19.03.2021; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat la 

nr. 4926/19.03.2021; 
- avizul de legalitate al Scretarului General al județului Buzău dat pe 

proiectul de hotârâre; 
- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Ținutul Buzăului”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.167/2007 privind 
aprobarea participării Județului Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, 

în calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.228/2016 privind 
desemnarea reprezentantului Județului Buzău și a înlocuitorilor 

acestuia în Adunările Generale ale Asociațiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială - Județul 

Buzău este membru fondator/asociat; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 89-91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

În temeiul  art. 173, alin.(1), lit. „d” și art. 182, alin. (1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ţinutul Buzăului”, astfel cum este prevăzut în anexa nr.1. 

 



 

 

Art.2. (1) În baza art.1, se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” - formă actualizată, prevăzut în anexa 

nr.2. 

          (2) Ca urmare a prevederilor Legii nr. 276/27 noiembrie 2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, actul constitutiv devine caduc. 
          (3) Anexele nr.1 și 2 fac perte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Județului Buzău în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” -
Președintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre-Emanoil Neagu, să 

voteze pentru aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ținutul Buzăului”, precum și a Statutului-formă actualizată, 

prevăzute la art. 1 și 2. 

 

Art.4. 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                                 

 
PREȘEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 

                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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                                     Anexa nr. 1  

                   la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.____ 
 

Modificări la  Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul 

Buzăului”, inclusiv cele prevăzute în Act adițional nr. 1/20.02.2008 și Actul 

adițional nr. 2/17.03.2016: 

 

1. În tot cuprinsul Statutului denumirea de “Consiliul de administraţie” 

se înlocuieste cu denumirea “Consiliul Director”, în conformitate cu 

prevederile art. 91 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2.  Art.1. din cadrul capitolului I. Denumirea, sediul, forma juridică, 

durata, se modifică și va avea următorul conținut: 

   Art.1. (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul 

Buzăului”, denumită în continuare pe scurt ”asociația” este constituită din 

asociații fondatori, semnatari ai Actului Constitutiv și ai prezentului Statut. 

          (2)  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” are 

sediul în România, județul Buzău, comuna Berca, sat Sătuc, strada 

Brașovului, nr.95; 

 

3. Art.4. din cadrul capitolului II. Scopul, obiectivele şi principiile 

Asociaţiei, se completează cu alin.(3): 

              (3) Iniţierea şi realizarea procedurilor aferente accedării, obţinerii, 

menţinerii şi pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc Internaţional 

UNESCO pentru Ţinutul Buzăului. 

 

4. Art.5. din cadrul capitolului II. Scopul, obiectivele şi principiile 

Asociaţiei se completează cu următoarele obiective: 

• asigurarea unui sistem de comunicare direct şi eficient cu 

autorităţile locale membri în cadrul Asociaţiei, cu colaboratori instituţionali, 

economici şi media din judeţul Buzău; 

• includerea Geoparcului Ţinutul Buzăului în strategiile de 

dezvoltare durabilă a judeţului Buzău cu acţiuni/activităţi specifice.  

 

5. Art.8. alin.(1) din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei se 

completează cu sediul asociaților și se modifică denumirea asociatului în 

sensul înlocuirii denumirii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-

teritoriale cu denumirea unităţii administrativ- teritoriale, în conformitate cu 

prevederile art. 89 alin(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul administrativ. 

 



 

 

6. Art.8. alin(2) și alin.(3) din cadrul capitolului III. Membrii 

asociaţiei se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  (2) Asociații fondatori identificați mai sus sunt reprezentați de 

primarii acestora, respectiv Preşedintele Consiliului Județean Buzău, în 

exercițiul mandatului. 

(3)  Asociația cuprinde următoarele categorii de membri: 

     a) membri fondatori - sunt unitățile administrativ-teritoriale 

de pe raza administrativ-teritorilă a județului Buzău, fondatori ai asociației, 

reprezentând comitetul de inițiativă și semnatari ai Actului constitutiv și 

Statutului asociației; 

            b) membrii asociați - sunt unitățile administrativ-teritoriale de 

pe raza administrativ-teritorilă a județului Buzău care vor adera la prezentul 

Statut după înființarea asociației; 

           c) membrii de onoare - această distincție se poate acorda 

persoanelor fizice sau juridice care au contribuit, în mod esențial, la 

realizarea scopului propus de asociație. Membrii de onoare nu fac parte din 

Adunarea generală, având doar un statut onorific. Acesta își pierde calitatea 

de membru de onoare la cerere, prin hotărârea Adunării Generale sau la 

deces. 

  

 7.    Art.9. din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei se modifică și se 

completează, având următorul conținut:  

       Art.9. (1) Calitatea de nou membru al asociației poate fi dobândită 

de orice unitate administrativ-teritorială de pe raza administrativ-teritorială a 

județului Buzău și se face în conformitate cu prevederile Statutului, pe baza 

hotărârii autorității deliberative de aderare la asociație, fiind de acord cu 

toate prevederile statutului. 

            (2) Acceptarea de noi membri se face cu acordul asociatilor pe 

baza hotărârii autorităţii deliberative a acestora. In urma adoptării hotărârii 

Adunării Generale a asociaţilor de a accepta un nou membru, se va încheia un 

act adiţional la prezentul Statut prin care noul membru va fi menţionat în  

continutul Statutului. 

  Alin. (3) se elimină.  

 

 8.  Art.10. alin.(1) din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei, se 

modifică şi va avea următorul conţinut: 

       (1) Calitatea de membru fondator/asociat se pierde în următoarele 

cazuri: 

a) renunţarea la calitatea de membru; orice membru al Asociaţiei 

se poate retrage oricând, pe baza hotărârii autorităţii deliberative a 

asociatului respectiv, cu condiţia să notifice preşedintelui Asociaţiei şi 

celorlalţi asociaţi intenţia sa; 

 



 

 

b) excluderea din asociaţie; Adunarea Generală va hotărî excluderea 

unui membru din Asociaţie în următoarele situaţii: 

- foloseşte prerogativele statutare în interes personal; 

- acţionează în scopul defăimării de orice fel a Asociaţiei, a 

membrilor săi şi a activităţii acestei Asociaţii; 

- încalcă disciplina financiară impusă de legislaţia în vigoare; 

- aduce prejudicii materiale şi financiare Asociaţiei; 

- angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept; 

- în cazul prevăzut  la art.41 alin.(3)  lit.b) din prezentul Statut. 

 

        9. Art.12. lit. c) din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei, se 

modifică şi va avea următorul conţinut: 

            c) să achite cotizația anuală de membru; 

 

10. Art.13. din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică şi va avea următorul conţinut, în conformitate cu 

prevederile art.20 din Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii: 

      Art.13.  Organele asociației sunt: 

a)  Adunarea Generală; 

b)  Consiliul director; 

c)  Cenzorul. 

 

11. Art. 14. alin.(1), alin(3) şi alin.(4) din cadrul capitolului IV. 

Organizarea  şi funcţionarea asociaţiei se modifică şi va avea următorul 

conţinut, în conformitate cu prevederile art. 91 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

(1)  Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei. 

(3) Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele 

asociaţiei,  și organele de conducere pentru un mandat de 4 (patru) ani, 

putând fi realese în aceleași funcții sau în alte funcții de către Adunarea 

Generală.  

(4) Adunarea generală este formată din reprezentanții legali ai 

unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Ținutul Buzăului”, respectiv Primarii și Președintele 

Consiliului Județean Buzău, în exerciţiul mandatului, desemnați prin hotărârea 

autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale membre . 

Alin. (5) se elimină. 

 

        12. Art.15. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 

asociaţiei se completează cu lit. i) - n) care vor avea următorul conţinut, 

potrivit prevederilor art.91 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul administrative și art.21 alin.(4) Ordonanța de 

Guvern nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile. 

 



 

 

 Art.15. Adunarea Generală are următoarele competențe: 

i)  adoptă hotărâri în conformitate cu Statutul Asociaţiei, acestea fiind 

asimilate actelor administrative şi intrând sub incidenţa prevederilor legii 

contenciosului administratitv; 

j)  aprobă cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei; 

k) aprobă primirea de noi membri, retragerea şi excluderea unor 

membri din Asociaţie; 

l)  are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 

13 lit. b) şi c); 

m) aprobă numărul de personal și organigrama la propunerea 

Consiliului Director; 

n)  aprobă schimbarea sediului Asociaţiei; 

 

13. Art.16. alin.(3) din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică şi va avea următorul conţinut: 

(3) Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin scrisoare, fax 

sau e-mail, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 

zile înainte de ședințele extraordinare. Convocarea  va cuprinde și ordinea de 

zi. 

 

14. Art. 17. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 

asociaţiei se completează cu alin.(3) care va avea următorul conţinut, în 

conformitate cu prevederile art. 21 alin.(5) din Ordonanța de Guvern nr. 

26/2000: 

(3) Şedinţele Adunării Generală pot avea loc şi prin mijloace electronice 

de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi 

semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

 

15. Art. 18. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 

        Art.18. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de către 

Președinte sau Vicepreședinte. 

 

16. Art.19. alin.(1) din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 

        (1) Dezbaterile din ședințele Adunării Generale se consemnează 

într-un proces verbal, semnat de către Președinte sau după caz, de 

Vicepreședinte. 

 

17. Art.21. alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi 

funcţionarea asociaţiei, se elimină. 

 

 



 

 

  18. Art.23. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică alin.(1) și (3) și se completează cu alin.(4) și (5) care 

vor avea următorul conţinut, în conformitate cu prevederile art. 22 și 23 din 

Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 : 

   (1) Hotărârile devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor 

la cunoștința membrilor asociației. 

          (3) Aducerea la cunoștința membrilor a hotărârilor se face în termen 

de 5 zile de la adoptarea acestora. 

  (4) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor 

cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii 

asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat 

împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în 

termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de 

la data când a avut loc şedinţa, după caz. 

  (5) Reprezentantul în Adunarea Generală al unui membru care, într-o 

anumită problema supusă unei hotărâri a acesteia, este interesat personal 

sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală 

sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusive, nu va putea lua parte la 

deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile acestui aliniat  este 

răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut 

obţine majoritatea cerută. 

 

19. Art. 24. alin.(1) și alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea 

şi funcţionarea asociaţiei se modifică și  va avea următorul conţinut:  

       (1) În cazul în care mandatul Președintelui, Vicepreședintelui, 

Consiliului Director sau al cenzorului încetează prin ajungere la termen 

acestia își vor exercita atribuțiile până la organizarea de noi alegeri în cadrul 

Adunării generale. 

      (2) Mandatul Președintelui, Vicepreședintelui, Consiliului Director 

sau al cenzorului asociației, curge de la data alegerii acestora în Adunarea 

Generală a membrilor fondatori/asociaţi. 

 

20. Art.25. din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut, potrivit prevederilor 

art.91 alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrative și art.24 alin.(1) din Ordonanța de Guvern nr.26/2000 

privind asociațiile și fundațiile: 

       (1) Consiliul Director este format din preşedintele asociaţiei şi 4 

(patru) membri aleşi din rândul membrilor Adunării generale, pentru un 

mandat de 4 (patru) ani, putând fi realesi în aceste funcții. El poate fi alcătuit 

și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult  o treime  din 

componența sa. 

      (2) Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director. 

 



 

 

21. Art.26. din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut:  

        Art.26. Consiliul Director asigură punerea în executare a 

hotărârilor Adunării Generale fiind organul executiv de conducere a asociaţiei  

 

22. Art.27 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei, lit. e)- m) se modifică și se completează având următorul 

conţinut, potrivit prevederilor art.24 din Ordonanța de Guvern nr.26/2000 

privind asociațiile și fundațiile: 

e) constată nerespectarea prevederilor statutului sau ale 

Regulamentului de ordine internă și aplică sancțiunile prevăzute în acestea; 

f) acceptă donațiile și legatele făcute asociației; 

g) stabilește proiectul de buget și administrează patrimoniul asociației; 

h) prezintă anual Adunării Generale, spre aprobare, raportul său de 

activitate  și de gestiune; 

i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de 

Adunarea Generală; 

j) angajează personalul Asociaţiei ţinând cont de bugetul aprobat;  

k) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către 

aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate 

împotriva Asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia anuală în termenul 

prevăzut de prezentul Statut; 

l) angajează un Director Executiv al asociației prevăzut în organigramă; 

m) aprobă achiziționarea, după caz, a unor contracte de servicii în 

domenii care nu pot fi ocupate cu personal propriu. 

 

23. Art. 29 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 

     Art.29. Hotîrârile și deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau 

Statutului Asociației pot fi atacate de către membri asociaţiei sau de către 

oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat 

împotrivă și au cerut să se înscrie aceasta în procesul-verbal de ședință. 

 

24. Art. 30 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se completează cu alin.(5) care va avea următorul conţinut, 

potrivit prevederilor art.24 alin.(3) din Ordonanța de Guvern nr.26/2000 

privind asociațiile și fundațiile: 

      (5) Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace 

electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director 

pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

 

25. Art. 31 lit.b) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 



 

 

       b) convoacă și prezidează ședințele Adunării Generale și Consiliului 

de Director; 

 

26. Art. 32 alin.(1) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 

          (1) Președintele Asociației este ales dintre reprezentanții legali ai 

unităților administrativ-teritoriale membre în asociație, respectiv Primarii și 

Președintele Consiliului Județean Buzău, în exerciţiul mandatului, desemnați 

prin hotărârea autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale 

membre, pentru un mandat de 4 ani, putând fi reales în această funcție. 

 

27. Art. 34 alin.(5) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 

              (5) Vicepreședintele are specimen de semnătură în bancă, în 

situația prevăzută la alin.(1). 

28. Art. 35 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 

        Art.35  Lucrările de secretariat ale ședințelor Adunării Generale și 

Consiliului Director se realizează de către o persoană (angajat sau membru al 

celor două organisme) desemnată de Președintele Asociației. 

 

29. Art.36 alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 

         (2) Durata mandatului este de  4 (patru) ani, mandatul putând fi 

reînnoit. 

 

30. Art. 37 alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 

       (2) Cenzorul poate fi o persoană din afara asociaţiei iar membrii 

Consiliului Director nu pot fi cenzori. De asemenea, nu poate fi cenzor: 

• persoana care sub orice formă primește, pentru alte funcții, un salariu 

sau o remunerație de la un membru al Consiliului Director sau de la un 

membru al asociației; 

• persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate 

pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, 

mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită. 

 

31. Art. 38 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei, se modifică alin.(1) și completează cu alin.(4), (5) și (6) care 

vor avea următorul conţinut: 

(1) Personalul din cadrul aparatului tehnic al Asociației este alcătuit din 

salariați și/sau colaboratori aflați în subordinea Directorului executiv, conform 

organigramei aprobate de Adunarea generală; 



 

 

       (4)  Directorul executiv asigură conducerea activității curente a 

Asociației și punerea în aplicare a tuturor hotărârilor Adunării Generale și 

deciziilor Consiliului Director, propus de către Președintele Asociației. 

 (5) Angajarea, sancționarea și eliberarea din funcție a Directorul 

executiv se face în condițiile legislației muncii. 

 (6) Directorul executiv are următoarele atribuții: 

 a) informează membrii Consiliului Director al Asociației cu privire la 

toare problemele; 

 b) convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente și 

hotărâri ale acestuia, pregătește ședințele Consiliului Director și participă la 

ele; 

 c) reprezintă legal Asociația în relațiile cu alte persoane fizice și juridice, 

în civil și în justiție; 

 d) semenează toate documentele Asociației; 

 e) păstrează și utilizează ștampila Asociației; 

 f) încheie pentru și în numele Asociației contracte, convenții și alte acte 

și le supune spre validare Consiliului Director, dacă nu au fost anterior 

aprobate de acesta sau dacă nu i s-au încredințat puteri depline în acest 

sens; 

 g) stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a 

corespondenței și gestiunea informațiilor și documentelor; 

 h)stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea 

gestiunii și contabilității financiare a Asociației; 

 i) concepe, coordonează, controlează și evaluează toate proiectele, 

programele și acțiunile Asociației; 

 j) coordonează și controlează activitatea personalului Asociației, angajat 

sau voluntar; 

 

32. Art. 41 din cadrul capitolului V. Patrimnoniul asociației, alin.(3) se 

modifică și se completează cu alin.(4) și (5) care vor avea următorul 

conținut: 

   (3) Cotizaţiile membrilor se plătesc anual astfel: 

a) Cotizația se va plăti în termen de 60 de zile de la data adoptării 

bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre în cadrul 

asociației; 

b) În cazul în care un membru nu plăteşte cotizaţia în termen de 60 zile 

de la data prevăzută mai sus, acesta va fi somat, iar după 30 zile va fi exclus 

de drept din Asociaţie; 

           (4) În cazul în care un membru părăseşte Asociaţia, nu i se vor 

restitui sumele cu care acesta a contribuit pe parcursul perioadei în care a 

fost membru cu drepturi depline. 

  (5) Dacă o altă unitate administrativ-teritorială aderă la Asociaţie 

ulterior constituirii, cotizaţia se va datora integral pentru anul respectiv 

(înscrierii în asociație). 



 

 

 

33 Art. 45 alin.(3) din cadrul capitolului VII. Dispoziții finale, se 

modifică și va avea următorul conținut: 

    (3) Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

  Alin.(4) și (5) se elimină. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Anexa nr. 2  

             la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.____ 
 

  STATUTUL 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

”ȚINUTUL BUZĂULUI” 
-formă actualizată- 

 
Capitolul I 

DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ 

 
 Art.1. (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului”, 

denumită în continuare pe scurt ”asociația” este constituită din asociații 
fondatori, semnatari ai Actului Constitutiv și ai prezentului Statut,  

       (2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” are 
sediul în România, județul Buzău, comuna Berca, sat Sătuc, strada 

Brașovului, nr.95; 
              

 Art.2. (1). Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” 
se constituie ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, fără 

scop patrimonial, care are un patrimoniu și buget propriu. 

  (2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” se 
înființează prin libera exprimare a voinței de asociare a asociaților fondatori, 

autorități ale administrației publice, instituții publice și societăți comerciale. 
  (3) Asociația înființată va purta denumirea de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ținutul Buzăului”. 
 

 Art.3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” se 
înființează pentru o durată nedeterminată (nelimitată) de timp. 

 
CAPITOLUL II 

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI 
 

 Art.4. -(1) Scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul 
Buzăului” este nelucrativ și nepatrimonial, fiind de interes general, datorită 

semnificației și importanței sale. 

  (2) Scopul asociației constă în realizarea în comun a unor proiecte de 
interes zonal sau local, în vederea identificării problemelor globale ale 

comunităților locale membre și stabilirii modului de rezolvare a acestora, în 
scopul dezvoltării economice și sociale al Ținutului Buzăului. 

 (3) Iniţierea şi realizarea procedurilor aferente accedării, obţinerii, 
menţinerii şi pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc Internaţional 

UNESCO pentru Ţinutul Buzăului. 
 Art.5.  În vederea realizării scopului propus, asociația își propune 

următoarele obiective: 



 

 

 elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor și proiectelor 

ce promovează dezvoltarea economico-socială prin susținerea activităților ce 

sprijină inițiativele locale pentru a asigura venituri economice și a se crea 

structuri capabile să atragă investițiile; 

 realizarea unei strategii comune și a unei Carte de dezvoltare durabilă 

și promovare a teritoriului comunelor membre; 

 susținerea creării și funcționării Geoparcului Ținutul Buzăului ca 

instrument de dezvoltare durabilă; 

 protejarea patrimoniului ntural și cultural al regiunii Ținutul Buzăului și 

dezvoltarea unui sistem de management al acestui patrimoniu, prin 

implicarea conștientă a comunităților locale; 

 revitalizarea tradițiilor folclorice și meșteșugărești artizanale ale zonei și 

întărirea identității locale ca suport în combaterea sărăciei, pentru oprirea 

migrației locuitorilor din zonă prin crearea de noi locuri de muncă, inclusiv 

prin formarea și reconversia profesională a membrilor comunităților locale și 

întărirea coeziunii economico-sociale; 

 sprijinirea activităților tradiționale locale și dezvolarea de noi produse 

locale, în concordanță cu principiile dezvoltării durabile; 

 dezvoltarea agroturismului și turismului cultural-științific și crearea unei 

destinații turistice în Ținutul Buzăului; 

 dezvoltarea unui parteneriat în domeniul educației și crearea unui cadru 

de cooperare și acțiune între instituțiile educaționale și administrațiile locale 

din Ținutul Buzăului, prin aplicarea și implementarea unor pachete 

educaționale specifice, adaptate nevoilor locale de dezvoltare durabilă și 

construcție comunitară; 

 participarea asociației la acțiuni de cooperare sau asociere cu structuri 

din țară sau din străinătate pentru atragerea de investitori și acțiuni de 

promovare pe plan social, economic și cultural a intereselor zonei Ținutul 

Buzăului; 

 reprezentarea intereselor și drepturilor asociației în țară și în 

străinătate; 

 asigurarea reprezentării asociației la nivelul societății civile și în relația 

cu autoritățile statului; 

 realizarea de materiale documentare și publicitare prin care să se 

prezinte activitatea asociației și importanța acestei activități; 

 atragerea de sponsorizări, fonduri bănești sau materiale prin realizarea 

de proiecte în cadrul programelor cu finanțare internațională; 

 asocierea sau colaborarea cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizații neguvernamentale și cu alți parteneri, în vederea finanțării sau 

realizării în comun a unor acțiuni și proiecte; 

 cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice 

centrale sau locale, din țară sau străinătate; 

 aderarea la organizații naționale sau internaționale; 



 

 

 asigurarea unui sistem de comunicare direct şi eficient cu autorităţile 

locale membri în cadrul Asociaţiei, cu colaboratori instituţionali, economici şi 

media din judeţul Buzău; 

 includerea Geoparcului Ţinutul Buzăului în strategiile de dezvoltare 

durabilă a judeţului Buzău cu acţiuni/activităţi specifice.  

 
Art.6. Principiile de funcționare ale Asociației sunt: 

a) Non-partizanatul politic: Asociația nu va promova niciun fel de ideologie 

politică, partid, candidat, formațiune politică sau coaliție a acestora în 

activitățile sale; 

b) Voluntariatul: Activitățile din cadrul programelor Asociației sunt 

desfășurate în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii 

asociației sau persoane ce se alătură acesteia doar pentru realizarea unui 

anumit program; 

c) Valorizarea resurselor locale; 

d) Promovarea parteneriatului. 

 
Art.7. -(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe 

baza hotărârii Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu; 
          (2) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel 

puțin 3 membri; 
  (3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în 

nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare în condițiile 
stabilite de Consiliul Director prin Actul constitutiv al ei și poate încheia acte 

juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, numai pe baza 
hotărârii prealabile a Consiliul Director al Asociației; 

  (4) Asociația poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără 

personalitate juridică, pe baza hotărârii Adunării Generale. 
 

CAPITOLUL III 
MEMBRII ASOCIAȚIEI 

 
 Art.8. (1) Asociație de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” 

este constituită prin voința următorilor asociați fondatori: 

1) Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău, cod fiscal 3662495, cu 

sediul în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, județul Buzău; 

2) Comuna Beceni prin Consiliul Local al comunei Beceni, cod fiscal 

3662658, cu sediul în comuna Beceni, județul Buzău; 

3) Comuna Berca prin Consiliul Local al comunei Berca, cod fiscal 

3662665, cu sediul în comuna Berca, județul Buzău ; 

4) Comuna Bisoca prin Consiliul Local al comunei Bisoca, cod fiscal 

3724407, cu sediul în comuna Bisoca, județul Buzău; 

5) Comuna Bozioru prin Consiliul Local al comunei Bozioru, cod fiscal 

4154339, cu sediul în comuna Bozioru, județul Buzău; 

6) Comuna Brăeşti prin Consiliul Local al comunei Brăești,  cod fiscal 

3724466, cu sediul în comuna Brăești, județul Buzău; 

 



 

 

 

7) Comuna Căneşti prin Consiliul Local al comunei Cănești, cod fiscal 

3662673, cu sediul în comuna Cănești, județul Buzău; 

8) Comuna Chiliile prin Consiliul Local al comunei Chiliile, cod fiscal 

3662630, cu sediul în comuna Chiliile, județul Buzău; 

9) Comuna Colţi prin Consiliul Local al comunei Colți, cod fiscal 4154355, 

cu sediul în comuna Colți, județul Buzău; 

10) Comuna Cozieni prin Consiliul Local al comunei Cozieni, cod fiscal 

4055823, cu sediul în comuna Cozieni, județul Buzău; 

11) Comuna Lopătari prin Consiliul Local al comunei Lopătari, cod fiscal 

3662584, cu sediul în comuna Lopătari, județul Buzău; 

12) Comuna Mânzăleşti prin Consiliul Local al comunei Mânzălești, cod fiscal 

3662592, cu sediul în comuna Mânzălești, județul Buzău; 

13) Comuna Odăile prin Consiliul Local al comunei Odăile, cod fiscal 

4593911, cu sediul în comuna Odăile, județul Buzău; 

14) Comuna Pârscov prin Consiliul Local al comunei Pârscov, cod fiscal 

2809556, cu sediul în comuna Pârscov, județul Buzău; 

15) Comuna Pănătău prin Consiliul Local al comunei Pănătău, cod fiscal 

4154320, cu sediul în comuna Pănătău, județul Buzău; 

16) Comuna Săruleşti prin Consiliul Local al comunei Sărulești, cod fiscal 

3662606, cu sediul în comuna Sărulești, județul Buzău; 

17) Comuna Scorţoasa prin Consiliul Local al comunei Scorțoasa, cod fiscal 

3662657, cu sediul în comuna Scorțoasa, județul Buzău; 

18) Comuna Valea Salciei prin Consiliul Local al comunei Valea Salciei, cod 

fiscal 3662460, cu sediul în comuna Valea Salciei, județul Buzău; 

19) Comuna Vintilă Vodă prin Consiliul Local al comunei Vintilă Vodă, cod 

fiscal 3662576, cu sediul în comuna Vintilă Vodă, județul Buzău. 

      (2) Asociații fondatori identificați mai sus sunt reprezentați de primarii 
acestora, respectiv Preşedintele Consiliului Județean Buzău, în exercițiul 

mandatului. 
      (3) Asociația cuprinde următoarele categorii de membri: 

       a) membri fondatori - sunt unitățile administrativ-teritoriale de pe raza 
administrativ-teritorilă a județului Buzău, fondatori ai asociației, reprezentând 

comitetul de inițiativă și semnatari ai Actului constitutiv și Statutului 
asociației; 

b) membrii asociați - sunt unitățile administrativ-teritoriale de pe raza 
administrativ-teritorilă a județului Buzău care vor adera la prezentul Statut 

după înființarea asociației; 
c) membrii de onoare - această distincție se poate acorda persoanelor 

fizice sau juridice care au contribuit, în mod esențial, la realizarea scopului 
propus de asociație. Membrii de onoare nu fac parte din Adunarea generală, 

având doar un statut onorific. Acesta își pierde calitatea de membru de 

onoare la cerere, prin hotărârea Adunării Generale sau la deces. 
 

 



 

 

Art.9. (1) Calitatea de nou membru al asociației poate fi dobândită de 
orice unitate administrativ-teritorială de pe raza administrativ-teritorială a 

județului Buzău și se face în conformitate cu prevederile Statutului, pe baza 

hotărârii autorității deliberative de aderare la asociație, fiind de acord cu 
toate prevederile Statutului. 

(2) Acceptarea de noi membri se face cu acordul asociatilor pe baza 
hotărârii autorităţii deliberative a acestora. In urma adoptării hotărârii 

Adunării Generale a asociaţilor de a accepta un nou membru, se va încheia un 
act adiţional la prezentul Statut prin care noul membru va fi menţionat în  

continutul Statutului. 
 

Art.10. (1) Calitatea de membru fondator/asociat se pierde în 
următoarele cazuri: 

a)  renunţarea la calitatea de membru; orice membru al Asociaţiei se 

poate retrage oricând, pe baza hotărârii autorităţii deliberative a asociatului 

respectiv,  cu condiţia să notifice preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi 

intenţia sa; 

b)  excluderea din asociaţie; Adunarea Generală va hotărî excluderea 

unui membru din Asociaţie în următoarele situaţii: 

- foloseşte prerogativele statutare în interes personal; 

- acţionează în scopul defăimării de orice fel a Asociaţiei, a 

membrilor săi şi a activităţii acestei Asociaţii; 

- încalcă disciplina financiară impusă de legislaţia în vigoare; 

- aduce prejudicii materiale şi financiare Asociaţiei; 

- angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept; 

- în cazul prevăzut  la art.41 alin. (3)  lit.b) din prezentul Statut. 

         (2) Membrul asociației care pierde această calitate nu are niciun drept 
asupra patrimoniului asociației. 

 
Art.11. Membrii fondatori/asociați au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a alege și de a fi ales în toate organele de conducere ale 

asociației; 

b) dreptul de a participa în toate cazurile în care se discută și urmează a 

se lua o hotărâre cu privire la activitatea sa; 

c) dreptul de a-și exprima liber punctul de vedere; 

d) dreptul de a ocupa funcții în conducerea asociației; 

e) dreptul de vot în Adunarea Generală. 

 

Art.12. Membrii asociației au următoarele obligații: 

a) să participe activ la atingerea scopului și realizarea obiectivelor 

asociației; 

b) să participe la ședințele Adunării Generale și la toate activitățile inițiate 

de asociație; 

c) să achite cotizația anuală de membru; 



 

 

d) să apere permanent prestigiul asociației, să sesizeze de îndată 

conducerea asociației cu privire la orice situații de natură să aducă atingere 

și/sau să producă prejudicii directe sau indirecte asociației; 

e) să respecte hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale 

Președintelui Asociației; 

f) să cunoască și să respecte prevederile prezentului Statut, ale 

Regulamentului de ordine internă și ale actelor normative care reglementează 

organizarea și exercitarea acestei activități. 

 

CAPITOLUL IV 
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI 

 
Art.13. Organele asociației sunt: 

d) Adunarea Generală; 

e) Consiliul Director; 

f) Cenzorul. 

       Adunarea Generală 

 Art.14. (1)  Adunarea Generală este organul de conducere al 
asociaţiei. 

 (2) Din rândul acestora, la prima întrunire - denumită Adunare 
Constitutivă a persoanei juridice de drept privat Asociația Intercomunitară 

”Ținutul Buzăului” sunt alese organele de conducere ale asociației, pentru un 
mandat de 4 ani. 

(3) Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele 
asociaţiei,  și organele de conducere pentru un mandat de 4 (patru) ani, 

putând fi realese în aceleași funcții sau în alte funcții de către Adunarea 
Generală.  

           (4) Adunarea generală este formată din reprezentanții legali ai 
unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Ținutul Buzăului”,respectiv Primarii și Președintele 
Consiliului Județean Buzău, în exerciţiul mandatului, desemnați prin hotărârea 

autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale membre. 

 
Art.15. Adunarea Generală are următoarele competențe: 

a) stabilește strategia, obiective şi măsuri pentru desfășurarea activităților 

Asociaţiei cu respectarea prevederilor prezentului Statut, a Regulamentului de 

Ordine Internă și a reglementările legale în vigoare; 

b) alege și revocă Președintele, Vicepreședintele, membrii Consiliului  

Director și cenzorul; 

c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare și dă 

descărcare Consiliului Director cu privire la activitate și gestiune; 

d) aprobă Regulamentul de ordine internă a asociației; 

e) modifică Actul constitutiv și Statutul; 

f) hotărăște înființarea și desființarea de filiale; 

g) hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea 

destinației bunurilor rămase după lichidare; 

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statutul asociației; 



 

 

i) adoptă hotărâri în conformitate cu Statutul Asociaţiei, acestea fiind 

asimilate actelor administrative şi intrând sub incidenţa prevederilor legii 

contenciosului administratitv; 

j) aprobă cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei; 

k) aprobă primirea de noi membri, retragerea şi excluderea unor membri 

din Asociaţie; 

l) are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 

lit. b) şi c); 

m) aprobă numărul de personal și organigrama, la propunerea Consiliului 

Director; 

n) aprobă schimbarea sediului Asociaţiei. 

 

Art.16.-(1) Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară, 
anual, în primul trimestru, la convocarea Președintelui. 

  (2) Adunarea Generală se poate întruni și în ședinte extraordinare, la 
cererea Președintelui, Consiliului Director sau a cel puțin 1/3 din membrii 

asociației. 

(3) Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin scrisoare, fax 
sau e-mail, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 

zile înainte de ședințele extraordinare. Convocarea  va cuprinde și ordinea de 
zi. 

(4) În caz de forță majoră sau de maximă urgență pentru rezolvarea 

intereselor asociației, convocarea Adunării Generale se face de îndată. 

(5) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal 

al ședinței. 

 
Art.17.- (1) Ședințele Adunării Generale sunt legal constituite dacă 

este prezentă majoritatea  membrilor fondatori/asociați . 
(2) În cazul în care majoritatea nu este întrunită, Președintele Adunării 

Generale stabilește a doua ședință a Adunării Generale în termen de cel mult 
15 zile, fără a mai îndeplini procedura convocării. Adunarea Generală 

convocată în aceste condiții este legal constituită cu participarea membrilor 
prezenți. 

(3) Şedinţele Adunării Generală pot avea loc şi prin mijloace electronice 

de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi 
semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

 
Art.18. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de către Președinte 

sau Vicepreședinte. 
 

Art.19. (1) Dezbaterile din ședințele Adunării Generale se 
consemnează într-un proces verbal, semnat de către Președinte sau după 

caz, de Vicepreședinte. 
(2) Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se 

depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, 
semnat și sigilat. 

 



 

 

Art.20. Ordinea de zi se aprobă de Adunarea Generală la propunerea 
celui care a cerut întrunirea Adunării Generale. Modificarea ordinii de zi se 

poate face numai pentru probleme urgente și numai cu votul majorității 

membrilor prezenți. 
 

Art.21.  În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Adunarea Generală 
adoptă hotărâri cu votul majorității a membrilor prezenți, în afară de cazul în 

care legea sau Regulamentul de ordine internă cere o altă majoritate. 
 

Art.22. Hotărârile Adunării Generale se semnează de Președinte. În 
cazul în care Președintele lipsește sau refuză să semneze, hotărârea Adunării 

Generale se semnează de Vicepreședinte sau de 3 membri. 
 

Art.23.-(1) Hotărârile devin obligatorii și produc efecte de la data 
aducerii lor la cunoștința membrilor asociației. 

 (2) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru membrii care 
nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

 (3) Aducerea la cunoștința membrilor a hotărârilor se face în termen de 

5 zile de la adoptarea acestora. 
(4) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse 

în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care 
nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut 

să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de 
la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc 

şedinţa, după caz. 
 (5) Reprezentantul în Adunarea Generală al unui membru care, într-o 

anumită problema supusă unei hotărâri a acesteia, este interesat personal 
sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală 

sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusive, nu va putea lua parte la 
deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile acestui aliniat  este 

răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut 
obţine majoritatea cerută. 

 

Art.24. (1) În cazul în care mandatul Președintelui, Vicepreședintelui, 
Consiliului Director sau al cenzorului încetează prin ajungere la termen 

acestia își vor exercita atribuțiile până la organizarea de noi alegeri în cadrul 
Adunării generale. 

 (2) Mandatul Președintelui, Vicepreședintelui, Consiliului Director sau 
al cenzorului asociației, curge de la data alegerii acestora în Adunarea 

Generală a membrilor fondatori/asociaţi. 
 

Consiliul Director 
Art.25.(1) Consiliul Director al asociației este format din  preşedintele 

asociaţiei şi 4 (patru) membri aleşi din rândul membrilor Adunării generale, 
pentru un mandat de 4 (patru) ani, putând fi realesi în aceste funcții. El poate 

fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o treime  din 
componența sa. 

(2) Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director. 

 



 

 

Art.26. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor 
Adunării Generale fiind organul executiv de conducere a asociaţiei . 

 

Art.27. Consiliul Director are următoarele competențe: 

a) elaborează și pune în aplicare programele de acțiune, organizare și 

administrare ale asociației în acord cu hotărârile Adunării Generale; 

b) elaborează Regulamentul de ordine internă aplicabil tuturor membrilor 

asociației; 

c) adoptă măsuri pentru aplicarea și respectarea de către toți membrii a 

prevederilor prezentului Statut, a Regulamentului de ordine internă și a 

actelor normative care reglementează organizarea și exercitarea acestei 

activități; 

d) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației, având dreptul de 

a împuternici în acest scop una sau mai multe persoane cu funcții executive, 

inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt străine de 

asociație; de asemenea, poate împuternici una sau mai multe persoane cu 

funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt 

străine de asociație pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut 

sau stabilite de Adunarea Generală. 

e) constată nerespectarea prevederilor statutului sau ale Regulamentului 

de ordine internă și aplică sancțiunile prevăzute în acestea; 

f) acceptă donațiile și legatele făcute asociației; 

g) stabilește proiectul de buget și administrează patrimoniul asociației; 

h) prezintă anual Adunării Generale, spre aprobare, raportul său de 

activitate  și de gestiune; 

i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de 

Adunarea Generală; 

j) angajează personalul Asociaţiei ţinând cont de bugetul aprobat;  

k) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către 

aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate 

împotriva Asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia anuală în termenul 

prevăzut de prezentul Statut; 

l) angajează un Director Executiv al asociației prevăzut în organigramă; 

m) aprobă achiziționarea, după caz, a unor contracte de servicii în domenii 

care nu pot fi ocupate cu personal propriu. 

 
Art.28. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, 

supusă aprobării sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții 
sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al 

patrulea inclusiv, nu vor lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar, 
vor răspunde pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi 

putut obține majoritatea cerută. 
 

 

 



 

 

Art.29. Hotărârile și deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau 
Statutului Asociației pot fi atacate de către membri asociaţiei sau de către 

oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat 

împotrivă și au cerut să se înscrie aceasta în procesul-verbal de ședință. 
 

Art.30. (1) Consiliul Director se întrunește în ședință ori de câte ori 
este nevoie la convocarea Președintelui. 

 (2). Ședințele Consiliului Director sunt legal constituite dacă este 
prezentă majoritatea membrilor săi. 

 (3). În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Director emite decizii 
cu votul majorității membrilor prezenti. Acestea se semnează de către 

membrii care au participat la ședință. 
 (4). Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător. 

 (5). Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace 
electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director 

pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 
 

Președintele 

Art.31. Președintele asociației are următoarele competențe: 

a) reprezintă asociația în relațiile cu persoanele fizice și juridice române și 

străine, cu instituțiile și autoritățile publice și alte organizații profesionale, 

precum și în justiție; 

b) convoacă și prezidează ședințele Adunării Generale și Consiliului de 

Director; 

c) exercită căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Director; 

d) ia măsuri pentru conducerea asociației care nu sunt de competența 

Adunării Generale sau a Consiliului Director pentru atingerea scopului 

asociației; 

e) îndeplinește funcția de ordonator al bugetului. 

        Art.32. (1) Președintele Asociației este ales dintre reprezentanții legali 
ai unităților administrativ-teritoriale membre în asociație, respectiv Primarii și 

Președintele Consiliului Județean Buzău, în exerciţiul mandatului, desemnați 
prin hotărârea autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale 

membre, pentru un mandat de 4 ani, putând fi reales în această funcție. 
 (2) Președintele Asociației este și Președinte al Consiliului Director. 

 (3) Președintele Asociației are specimen de semnătură în bancă. 
 

Art. 33. (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Președintele asociației 
emite dispoziții. 

 (2) Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător. 

 
Vicepreședintele 

Art.34. (1) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al Președintelui. 
 (2) Dacă Președintele și Vicepreședintele sunt în imposibilitatea 

temporară de a-și exercita atribuțiile, Adunarea Generală poate delega 
temporar un membru din cadrul său pentru a îndeplini parțial sau în totalitate 

atribuțiile Președintelui. 
 (3) Vicepreședintele asociației este ales dintre reprezentanții membrilor 

asociației pentru un mandat de 4 ani, putând fi reales în această funcție. 



 

 

 (4) Vicepreședintele asociației asociației asigură supravegherea și 
îndrumarea curentă a personalului angajat al asociației și efectuează toate 

actele și operațiunile curente necesare desfășurării în bune condiții a 

activității asociației. 
 (5) Vicepreședintele are specimen de semnătură în bancă, în situația 

prevăzută la alin.(1). 
 

Secretarul 
Art.35  Lucrările de secretariat ale ședințelor Adunării Generale și 

Consiliului Director se realizează de către o persoană (angajat sau membru al 
celor două organisme) desemnată de Președintele Asociației. 

 
Cenzorul 

Art. 36 - (1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un 
cenzor ales de Adunarea Generală și are obligația verificării trimestriale a 

activităților economico-financiare ale asociației și dispunerii măsurilor 
necesare bunei administrări a patrimoniului asociației. 

 (2) Durata mandatului este de 4 (patru) ani mandatul putând fi 

reînnoit. 
 

Art.37 - (1) Cenzorul își desfășoară activitatea în baza prevederilor 
prezentului Statut, a Regulamentului de ordine internă și a reglementărilor 

legale în vigoare. 
 (2) Cenzorul poate fi o persoană din afara asociaţiei iar membrii 

Consiliului Director nu pot fi cenzori. De asemenea, nu poate fi cenzor: 

• persoana care sub orice formă primește, pentru alte funcții, un salariu 

sau o remunerație de la un membru al Consiliului Director sau de la un 

membru al asociației; 

• persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate 

pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, 

mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită. 

       (3) Cenzorul are următoarele atribuţii:  
a) verifică, cel puţuin o dată pe an, modul de administrare și gestionare 

a patrimoniului Asociaţiei; 
b) întocmeşte rapoartele pe care le prezintă  Adunării Generale; 

c) poate participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, Statut sau stabilite 
de Adunarea Generală. 

 
Personalul Asociației 

Art.38. - (1) Personalul din cadrul aparatului tehnic al Asociației este 
alcătuit din salariați și/sau colaboratori aflați în subordinea Directorului 

executiv, conform organigramei aprobate de Adunarea generală; 
 (2) Personalul angajat al Asociației nu poate fi membru al Asociației; 

 (3) Personalului angajat i se aplică legislația muncii. 
 (4)  Directorul executiv asigură conducerea activității curente a 

Asociației și punerea în aplicare a tuturor hotărârilor Adunării Generale și 
deciziilor Consiliului Director, propus de către Președintele Asociației. 

 (5) Angajarea, sancționarea și eliberarea din funcție a Directorul 
executiv se face în condițiile legislației muncii. 



 

 

 (6) Directorul executiv are următoarele atribuții: 
 a) informează membrii Consiliului Director al Asociației cu privire la 

toare problemele; 

 b) convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente și 
hotărâri ale acestuia, pregătește ședințele Consiliului Director și participă la 

ele; 
 c) reprezintă legal Asociația în relațiile cu alte persoane fizice și juridice 

, în civil și în justiție; 
 d) semnează toate documentele Asociației; 

 e) păstrează și utilizează ștampila Asociației; 
 f) încheie pentru și în numele Asociației contracte, convenții și alte acte 

și le supune spre validare Consiliului Director, dacă nu au fost anterior 
aprobate de acesta sau dacă nu i s-au încredințat puteri depline în acest 

sens; 
 g) stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a 

corespondenței și gestiunea informațiilor și documentelor; 
 h)stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea 

gestiunii și contabilității financiare a Asociației; 

 i) concepe, coordonează, controlează și evaluează toate proiectele, 
programele și acțiunile Asociației; 

 j) coordonează și controlează activitatea  personalului Asociației, 
angajat sau voluntar; 

CAPITOLUL V 
PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

 
 Art.39. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” are 

un patrimoniu și un buget propriu. La înființare, patrimoniul asociației este de 
13300 lei. 

- asociatul nr. 1 - Județul Buzău aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 2 – Comuna Beceni aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 3 – Comuna Berca aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 4 - Comuna Bisoca aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 5 – Comuna Bozioru aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 6 - Comuna Brăești aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 7 - Comuna Cănești aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 8 - Comuna Chiliile aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 9 - Comuna Colți aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 10 - Comuna Cozieni aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 11 – Comuna Lopătari aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 12 - Comuna Mânzălești aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 13 - Comuna Odăile aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 14 - Comuna Pârscov aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 15 – Comuna Pănătau aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 16 - Comuna Sărulești aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 17 - Comuna Scorțoasa aduce un aport social de 700 lei; 

- asociatul nr. 18 - Comuna Valea Salciei aduce un aport social de 700 

lei; 

- asociatul nr. 19 - Comuna Vintilă Vodă aduce un aport social de 700 lei. 



 

 

 
Art.40. Patrimoniul asociației se va întregi cu sume provenite din 

donații, sponsorizări, legate, cotizațiile anuale ale membrilor, dobânzile și 

dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale, 
resursele obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale etc. și 

respectiv bunuri de la asociații sau alte persoane juridice sau fizice din țară 
sau din străinătate. 

 
Art.41. -  (1) Sursele financiare ale asociației vor fi folosite exclusiv 

pentru îndeplinirea scopului și realizarea obiectivelor asociației pentru 
cheltuieli de funcționare, chirii, pentru salarizarea personalului administrativ 

angajat, cât și pentru alte cheltuieli ce decurg din funcționarea asociației. 
        (2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de 

venituri și cheltuieli al Asociației și se aprobă de Președintele Consiliului 
Director. 

        (3) Cotizaţiile membrilor se plătesc anual astfel: 

c) Cotizația se va plăti în termen de 60 de zile de la data adoptării 

bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre în cadrul 

asociației. 

d) În cazul în care un membru nu plăteşte cotizaţia în termen de 60 zile 

de la data prevăzută mai sus, acesta va fi somat, iar după 30 zile va fi exclus 

de drept din Asociaţie. 

              (4) În cazul în care un membru părăseşte Asociaţia, nu i se vor 

restitui sumele cu care acesta a contribuit pe parcursul perioadei în care a 
fost membru cu drepturi depline. 

     (5) Dacă o altă unitate administrativ-teritorială aderă la Asociaţie 
ulterior constituirii, cotizaţia se va datora integral pentru anul respectiv 

(înscrierii în asociație). 
 

CAPITOLUL VI 
DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI 

ASOCIAȚIEI 
 

Art.42. Asociația se dizolvă: 

 de drept; 

 prin hotărâre judecătorească; 

 prin hotărârea Adunării Generale a asociației. 

 
Art.43. - (1) Dizolvarea asociației de drept și respectiv prin hotărâre 

judecătorească poate avea loc în cazurile prevăzute de legislația în vigoare. 
 (2) Dizolvarea asociației prin hotărârea Adunării Generale se poate 

produce când hotărârea este luată cu acordul a 2/3 din numărul membrilor 
asociației. 

 
Art.44. - (1) În cazurile de dizolvare de drept sau prin hotărâre 

judecătorească, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească. 

În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiți 
de către Adunarea Generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a 

hotărârii de dizolvare. 



 

 

 (2) În toate cazurile, mandatul Consiliului  Director încetează odată cu 
numirea lichidatorilor, urmându-se procedura prevăzută de legislația în 

vigoare. 

 (3) În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu 
se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către 

persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau 
asemănător, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

 
                                          CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 
 

 Art.45. (1) În litigiile în care este parte asociația, aceasta va fi 
reprezentată de către Președintele asociației sau persoana desemnată de 

către Consiliul Director al asociației. 
  (2) Regulamentul de ordine internă va conține dispoziții pentru 

punerea în aplicare a prevederilor prezentului Statut. 
  (3) Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

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

ulterioare. 
 

Art.46. Pentru realizarea procedurilor legale şi notariale, semnarea 
actelor adiţionale privind modificarea şi actualizarea Actului Constitutiv şi 

Statutul Asociaţiei, respectiv înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei, este împuternicit Preşedintele Asociaţiei. 

 
 

 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
„ȚINUTUL BUZĂULUI” 

PREŞEDINTE, 
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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

PREȘEDINTE 
Nr. 4925/19.03.2021 
 
 

                                 REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și 

actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care  

Județul Buzău este membru asociat 
 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” a fost 

constituită în scopul realizării în comun a unor proiecte de interes zonal sau 

local, în vederea identificării problemelor globale ale comunităților locale 

membre și stabilirii modului de rezolvare a acestora, în scopul dezvoltării 

economice și sociale al Ținutului Buzăului. 

Modificarea actelor constitutive se face prin hotărâre a Adunării 

Generale a Asociației, după aprobarea acestora de către autoritatea 

deliberativă a fiecărei unități administrativ-teritoriale asociate. 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” a 

fost modificat prin Actele adiţionale nr. 1/20.02.2008 şi 2/17.03.2016. 

Totodată, se impune o revizuire a Statutului potrivit prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum și potrivit prevederilor 

Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În acest sens, în scopul actualizării Statutului au fost inserate în 

conținutul său modificări, inclusiv  cele prevăzute în actele adiţionale sus 

menționate . 

În consecinţă, este necesară modificarea și actualizarea Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”, în sensul celor 

menţionate. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
PREȘEDINTE, 

 
       PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 



 

 

 
 

 
 
   CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
         DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

         Nr. 4926/19.03.2021 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Ţinutul Buzăului” la care Județul Buzău 
 este membru asociat 

 
 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului 

Județean Buzău, s-a constatat că sunt respectate 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 „Ţinutul 

Buzăului”, prin organul său deliberativ, să aprobe modificările la  Statutul 

Asociației, precum și a Statutul-formă actualizată. 

Totodată, ca urmare a prevederilor Legii nr. 276/27 noiembrie 2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, actul constitutiv devine caduc, în sensul că actul 

juridic al unei asociație/fundație este numai statutul. 

Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

DIRTECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 

 

 


