
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA MĂGURA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv 

și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Magura  este membru asociat 
 
 

 Consiliul Local Măgura, 
Având in vedere: 

 - referatul de aprobare înregistrat sub nr.16  din 8 februarie 2021 
prezentat de primarul comunei Măgura ; 
 - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Măgura, 
judeţul Buzău, înregistrat sub nr. 18 din 8  februarie 2021; 
 - raportul  înregistrat sub nr. 17 din  8 februarie 2021; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 
Magura; 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ 
BUZĂU 2020” înregistrată la nr.377  / 08.02.2021; 

- încheierea judecătorescă dată în Dosar nr.9662/200/2019 a 
Judecătoriei Buzău; 

- prevederile art.13, alin.(1) şi art.14 alin.(1), lit. b)  din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZAU 2020”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Magura nr. 
12/2019 privind aprobarea participării comunei Magura, prin Consiliul 
local Magura, în calitate de asociat-membru fondator la constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZAU 2020”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Stâlpu nr. 
28/30.04.2020 privind ieșirea din Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, unde avea calitatea de 
asociat; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Ulmeni nr. 
30/11.06.2020 privind ieșirea comunei Ulmeni din  cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, unde avea 
calitatea de membru asociat;  

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei C.A. Rosetti nr. 
16/30.07.2020 privind ieșirea comunei C.A. Rosetti din  cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, unde 
avea calitatea de membru asociat;  

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Râmnicelu nr. 
41/21.08.2020 privind ieșirea comunei Râmnicelu din  cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, unde 
avea calitatea de membru asociat;  



- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Grebănu nr. 
21/31.07.2020 privind participarea comunei Grebănu, judeţul Buzău, 
în calitate de asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„PROGAZ BUZĂU 2020”;  

- prevederile art. 21, alin. (5), și ale art 89 - 91 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completătrile ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129  alin.(9) lit. c), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f), 
cât  şi  art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea, prin Act adiţional, în sensul că în tot 
cuprinsul Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, denumirea de „Consiliul de 
Administraţie” se înlocuieşte cu denumirea de „Consiliul Director”. 

Art.2. Se aprobă modificarea, prin Act adiţional, în sensul că în tot 
cuprinsul Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ 
BUZĂU 2020”, denumirea de „Consiliul de Administraţie” se înlocuieşte 
cu denumirea de „Consiliul Director”. 

Art.3. Se aprobă modificarea, art.23, alin.(1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, prin 
act adiţional, care va avea următorul cuprins: 

„Consiliul director este organul execuriv de conducere a Asociaţiei 
şi este format din preşedintele asociaţiei şi 4 (patru) membri, numiţi de 
adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea preşedintelui 
Asociaţiei. Componenţa Consiliului director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ  a tuturor membrilor 
Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.” 
  Art.4. Se ia act de încetarea calității de membri ai Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” a comunelor 
Stâlpu,  Ulmeni, C.A. Rosetti şi Râmnicelu, ca urmare a retragerii 
acestora din Asociație. 

Art.5. Se aprobă primirea în calitate de membru asociat a comunei 
Grebănu, județul Buzău, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZAU 2020”. 

Art.6. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, prin 
Acte Adiţionale conform prevederilor art. 2 - 6. 
 



Art.7. Se împuterniceşte domnul Primar al comunei Magura  să 
voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației PENTRU aprobarea 
modificării Actului Constitutiv și a Statului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară”PROGAZ BUZĂU” 2020, prin acte adiționale. 
 Art.8. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, va 
comunica  prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi persoanelor 
interesate și o va face publică pe pagina de internet 
,,wwwcomunamagura.ro,, și în Monitorul Oficial Local. 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier  Gabriel Mihalcea                  Secretar general al comunei, 
         Otilia-Valentina Niță 
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 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al 
comunei Măgura în şedinţa ordinară din 26 februarie 2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  
codul administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de ____ 
voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri 
locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
 
 

 
 
 
 
 
 


