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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est 
pentru Situații de Urgență, la care  

județul Buzău este membru asociat 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 16715/29.10.2021; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat la   
nr.  16716/29.10.2021; 

- 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații 

de Urgență, înregistrată la nr. 14448/16.09.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 116/2009 privind 

aprobarea asocierii judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău cu 
judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea pentru constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Sud-Est, în scopul promovării proiectului 
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 

calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea 

Sud-Est”,  în cadrul POR; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 228/2016 privind 

desemnarea reprezentatului județului Buzău și a înlocuitorilor acestuia  
în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară la 

care județul Buzău este membru fondator/asociat; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 38/20.04.2021 
privind renunțarea județului Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea, la 

calitatea de membru și retragerea din Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență;  

- prevederile art. 10 alin. (3) lit. „b” și art. 16 alin. (1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de 

Urgență; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 



 

 

În temeiul art. 89, alin.(1), 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 Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență a județului 

Tulcea, ca urmare a retragerii din Asociație. 
 

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență, conform prevederilor  

art. 1 și prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000. 
 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Neagu Petre-Emanoil, Președintele 
Consiliului Județean Buzău, reprezentant al Judeţului Buzău în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de 

Urgență să voteze în favoarea aprobării modificării Statutului Asociației. 
 

Art.4. Se împuterniceşte directorul coordonator al secretariatului 
Asociației, domnul Cucoș Aristidi, să îndeplinească procedurile prevăzute de 

lege pentru înregistrarea modificărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Constanța.  
 

Art.5. 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. 223 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2021 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     NR. 16715/29.10.2021        

 
 

                                 REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est 
pentru Situaţii de Urgenţă, la care județul Buzău este 

membru asociat 
 

Prin Hotărârea nr. 116/2009 Consiliul judeţean Buzău a aprobat 

asocierea judeţului Buzău cu judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi 
Tulcea pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est 

pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul promovării proiectului „Achiziţionare 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi 
a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est”,  în cadrul POR – Axa Prioritară 

3, Domeniul major de intervenţie 3.3. 
Prin adresa nr. 31705/2021 conducerea Asociației ne aduce la cunoștință 

faptul că proiectul a fost implementat cu succes și că beneficiarul proiectului a 

dat în comodat către Inspectoratele pentru situații de urgență din cele 6 județe 
membre  un număr total de 63 de echipamente specifice pentru intervenții în 

situații de urgență. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” 
al județului Buzău a primit în comodat 10 echipamente specifice. 

Odată cu această adresă s-a transmis și Hotărârea Consiliului Județean 
Tulcea nr. 38/20.04.2021 privind renunțarea județului Tulcea, prin Consiliul 

Județean Tulcea, la calitatea de membru și retragerea din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență.  

Conform prevederilor art.10, alin. (3) lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență, oricare dintre 

membrii asociați se poate retrage, în baza hotărârii autorității deliberative a 
unității administrativ-teritoriale. În această situație se impune modificarea 

Statutului Asociației. 
Urmare modificărilor legislative aduse prin Legea nr. 276/2020 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, se impune 
efectuarea unor modificări în Statutul Asociației. 

Potrivit art. 16 alin. (1) din Statutul Asociației și prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000, modificarea acestuia se face prin hotărâre a Adunării 
Generale a Asociației, după aprobarea acestora de către autoritatea 

deliberativă a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale asociate. 
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 
DR/M 



 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

        DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
            NR. 16716/29.10.2021          
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est 
pentru Situaţii de Urgenţă, la care județul Buzău este 

membru asociat 
 

Prin adresa nr. 31705/2021 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă a transmis Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 38/20.04.2021 privind renunțarea județului Tulcea, prin Consiliul 

Județean Tulcea, la calitatea de membru și retragerea din Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență. 

Conform prevederilor art. 10, alin. (3) lit. „b” din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență, oricare dintre 

membrii asociați poate renunța la calitatea de membru, în baza hotărârii 

autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale. În această situație se 

impune modificarea Statutului Asociației. 

În conformitate cu Statutul Asociaţiei toți membrii trebuie să ia act de 

ieșirea din Asociație a județului Tulcea și să aprobe modificarea Statutului. 

Prin Legea nr. 276/2020 s-a adus o serie de modificări și completări 

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

impune efectuarea unor modificări în Statutul Asociației pentru a-l aduce în 

concordanță cu prevederile legii menționate. 

Potrivit art. 16 alin. (1) din Statutul Asociației și prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000, modificarea acestuia se face prin hotărâre a Adunării 

Generale a Asociației, după aprobarea de către autoritatea deliberativă a 

fiecărei unităţi administrativ-teritoriale asociate. 

Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre 

în forma prezentată de inițiator. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 


