
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
 

P R O I E C T    D E    H O T A R A R E   nr. 13 

pentru aprobarea participării comunei Podgoria,  prin Consiliul Local, în 
calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 

 
 

 
Consiliul local al comunei Podgoria, intrunit in sedinta ordinara pe 

luna APRILIE   in data  de 23.04.2019; 

 
Avand in vedere: 

 expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria, inregistrata sub 
nr.........../2019; 

 raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr........../2019; 

 raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

Podgoria,  inregistrat sub nr. …../…….; 

 adresa Ministerului Justiției privind dovada disponibilității denumirii, 

înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr……/……; 

 prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 In temeiul art.11 – 13, art.36 alin.(7) lit.c) şi a art.45, alin. (2), lit. f) ) si 
art. 115 alin. (1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

 
 

 



H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
         Art.1. Se aprobă participarea comunei Podgoria prin Consiliul Local, în 
calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, prin asocierea cu județul Buzău şi cu 
alte unități administrativ-teritoriale din judeţul Buzău. 

 

Art.2. (1). Se împuterniceşte primarul comunei Podgoria să participe în 
numele şi pentru comuna Podgoria, ca reprezentant în Adunarea Generală a 
Asociaţiei şi pentru semnarea documentelor necesare parcurgerii procedurilor 

de dobândire a personalităţii juridice de către Asociaţie. 
 
(2). În situația în care, din motive obiective, primarul nu poate participa 

la ședințele Adunării Generale sau ale Consiliului de Administrație, acesta va 
desemna o altă persoană din cadrul unității administrativ-teritoriale. 

 
Art.3. Se aprobă proiectul de Act Constitutiv şi proiectul de Statut ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, prevăzute în 
anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei anual, 
reprezentând cotizația UAT – comuna Podgoria la bugetul Asociaţiei. 

 

Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii instituţiilor 
şi autorităţilor interesate. 

 
 
 

 
Initiator, 
Primar, 

 
Prof. Chiru Marius Viorel 

 
Avizat de 

legalitate, 

Secretar,  
 

Rapeanu Violeta 
 
 

 
 
 

 
 

 
Proiect de hotarare nr. 13 din 19.03.2019 


