
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aderarea județului Buzău la Asociația 

„Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” 
 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău,  
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 516/11.01.2022; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat 
sub nr. 517/11.01.2022; 

- 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 „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” înregistrată la 
Consiliul Județean Buzău sub nr. 431/10.01.2022; 

- prevederile Statutului Asociației „Euroregiunea Siret – Prut – 

Nistru”; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații 

și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 În temeiul art. 173 alin. (1), alin. (7) lit. „c” și art. 182 alin. (1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă aderarea Județului Buzău la Asociația 
„Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”, ca membru activ, conform Statutului 

asociației – formă actualizată 2021, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. Reprezentarea Județului în cadrul Asociației „Euroregiunea 

Siret – Prut – Nistru” se asigură de către Președintele Consiliului Județean 
Buzău sau de către o persoană împuternicită de acesta. 

  
 



Art. 3. (1) Consiliul Județean Buzău, în numele și pentru Județul 
Buzău, își însușește Statutul Asociației „Euroregiunea Siret – Prut – 

Nistru”. 
 

             (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 
Buzău să semneze, în numele și pentru Județul Buzău orice documente 

aferente aderării cu calitatea de asociat/membru. 
 

Art. 4. Direcția juridică și administrație publică locală, Direcția 
economică și Direcția de dezvoltare regională vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5. Secretarul General al Județului Buzău va asigura 
comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Asociației 

„Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” , structurilor menționate la art. 4,  
precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 

 

 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 
 
 

        CONTRASEMNEAZĂ, 
                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

Nr. 36 
BUZĂU, 11 FEBRUARIE 2022 

 

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

 
 
 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE 
   NR. 516/11.01.2022 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aderarea Județului Buzău 

la Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” 
 
 

 
 

Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” este persoană juridică 
română, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Ploiești, județul 

Prahova și sucursală teritorială fără personalitate juridică cu sediul în 

municipiul Iași, județul Iași. Conform Actului constitutiv, cuprinde asociați 
fondatori și membri activi din România și Republica Moldova la nivel de 

Unități teritorial-administrative/membri. 
Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” reunește 29 de 

raioane din Republica Moldova, Municipiul Bălți, Unitatea teritorială 
autonomă Găgăuzia și 4 județe din România (Bistrița Năsăud, Iași, Neamț 

și Prahova, fiind constituită în anul 2005. 
Misiunea Asociației „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” se înscrie în 

Obiectivul de Convergență al Uniunii Europene, cu precizarea că acesta 
vizează, în contextul actual, un nivel transfrontalier (cu 4 administrații 

locale din UE și 31 administrații locale din afara UE). 
Activitățile Asociației „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” acoperă 

domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecția 
mediului, turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltare resurse 

umane și servicii sociale, educație, societate informațională și cultură, în 

concordanță cu strategiile de dezvoltare ale administrațiilor locale. 
Precizez, de asemenea, câteva date despre Euroregiunea Siret – 

Prut – Nistru: 
- nu reprezintă o entitate, supranațională sau suprastatală, ci un 

cadru de facilitare a cooperării interregională între membrii ei, cu 
caracter permanent și identitate proprie; 

- cadrul de desfășurare a acțiunilor de cooperare transfrontalieră de 
către autorități și comunități locale din România este asigurat de 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea 
de către România a Convenției-cadru europene asupra cooperării 

transfrontaliere a colectivităților și autorităților teritoriale adoptată la 
Madrid 1980. România este și parte la Carta europeană a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg în 1985 și ratificată prin 
Legea nr. 199/1997. 



Înființarea Asociației „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” are ca 
principal obiectiv absorbția de fonduri pentru implementarea de proiecte 

transfrontaliere. 
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 

inițiator. 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

     CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCAALĂ 
            NR. 517/11.01.2022 
 

 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aderarea Județului Buzău 

la Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” 
 
 
 

Conform prevederilor art. 173 alin. (7), lit. „c” din Codul 

Administrativ, Consiliul județean are competența de a hotărî, în condițiile 

legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din 

țară ori din străinătate precum și aderarea la asociații naționale și 

internaționale ale autorităților administrațiilor publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune. 

Inițiativa de aderare a Județului Buzău este motivată inclusiv din 

punct de vedere al relațiilor de colaborare stabilite cu unități 

administrativ-teritoriale din Republica Moldova și de obiectivul de 

absorbție de fonduri pe segment transfrontalier. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 

 
 


