
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

 
 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 25 

 
 

pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale 
comuna   Podgoria în calitate de asociat – membru fondator la 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții 
Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei” 

 
 

Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ORDINARA   in data de 30.07.2021; 
 

Având în vedere  : 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 
nr. 2928/15.07.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in 
calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 
normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea 
atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor 
administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 
2954/16.07.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la 
angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual 
in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor 
sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 
semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de 
fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere 
aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului 
administrativ; 

  avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului , servicii si comert, inregistrat sub 
nr…/……; 



 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, 
cultura, sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, 
inregistrat sub nr. …/….; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor, inregistrat sub nr. …/….; 

 adresa nr. 11 292/14.07.2021 a Consiliului Judetean Buzau; 
 prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații; 
 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind 

unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate  din perioada de programare 2007-2013, finanţate 
din fondurile Uniunii Europene  aferente perioadei de programare 2014-
2020 cu modificările și completările prin Legea nr. 176/2020; 

  prevederile art. 89, art. 90 și art. 91 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 dovada disponibilității denumirii nr. 190.923 emisă de Ministerul 
Justiției la data de 02.06.2021; 

 

  
  In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (4) 
lit. e) și art. 139 alin. (3) precum si   art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  
alin. (1)  si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă asocierea Comunei Podgoria, în vederea constituirii 
”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Ținutul Buzăului, Prahovei 
și Vrancei”, cu următoarele Unități administrativ  teritoriale : 

 
- Județul Buzău și următoarele Unități administrativ teritoriale: 

Orașul Nehoiu, Orașul Pătârlagele, Comuna Năieni, Comuna Tisău, Comuna 
Breaza, Comuna Breaza, Comuna Pietroasele, Comuna Merei, Comuna 
Săhăteni, Comuna Vernești, Comuna Berca, Comuna Pârscov, Comuna 
Cozieni, Comuna Pănătău, Comuna Colți, Comuna Bozioru, Comuna Odăile, 
Comuna Cănești, Comuna Scorțoasa, Comuna Beceni, Comuna Brăești, 
Comuna Chiliile, Comuna Vintilă Vodă, Comuna Mănzălești, Comuna 
Lopătari, Comuna Bisoca, Comuna Valea Salciei, Comuna Sărulești, Comuna 
Buda, Comuna Podgoria, Comuna Gura Teghii, Comuna Siriu, Comuna 
Chiojdu, Comuna Cătina, Comuna Calvini, Comuna Cislău, Comuna Pardoși; 

 
- Județul Prahova și următoarele Unități administrativ teritoriale: 

Orașul Urlați, Orașul Boldești-Scăieni, Comuna Bucov, Comuna Valea 
Călugărească, Comuna Ceptura, Comuna Gura Vadului, Comuna Lapoș, 
Comuna Sângeru, Comuna Starchiojd, Comuna Bătrâni, Comuna Posești, 
Comuna Cărbunești, Comuna Ariceștii Zeletin, Comuna Șoimari, Comuna 
Chiojdeanca, Comuna Tătaru, Comuna Jugureni, Comuna Călugăreni, 



Comuna Vadu Săpat, Comuna Predeal-Sărari, Comuna Drajna, Comuna 
Surani, Comuna Salcia, Comuna Fântânele, Comuna Plopu; 

 
- Județul Vrancea și următoarele Unități administrativ teritoriale: 

Orașul Mărășești, Orașul Panciu, Orașul Odobești, Comuna Țifești, Comuna 
Bolotești, Comuna Jariștea, Comuna Vârteșcoiu, Comuna Cârligele, Comuna 
Cotești, Comuna Urechești, Comuna Popești, Comuna Dumbrăveni, Comuna 
Bordești, Comuna Tâmboești, Comuna Slobozia Bradului, Comuna 
Dumitrești, Comuna Chiojdeni, Comuna Vintileasca, Comuna Nereju, 
Comuna Nistorești, Comuna Păulești, Comuna Tulnici, Comuna Soveja, 
Comuna Câmpuri, Comuna Vizantea-Livezile și comuna Răcoasa, 

 
Art. 2. Asociația va avea denumirea ”Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei” conform dovezii 
disponibilității denumirii nr. 190.923 din 02.06.2021 eliberată de Ministerul 
Justiției în acord  cu datele din Registrul Național, denumirea urmând a fi 
folosită în toate documentele întocmite cu ocazia constituirii asociației și 
ulterior. 

 
Art. 3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, 

Prahovei și Vrancei” va avea sediul în Municipiul Ploiești, b-dul Republicii, nr. 
2-4, Palatul Administrativ, et. 7, cam. 714, județul Prahova. 

 
Art. 4. Se aprobă statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ITI 

Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei” conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 5. (1). Se împuternicește Primarul Comunei Podgoria domnul 

CHIRU MARIUS - VIOREL să semneze în numele și pentru Unitatea 
Administrativ Teritorială – Comuna PodgoriA , statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”. 

 
(2). Primarul  Comunei  Podgoria este, de drept, reprezentantul 

Comunei în ADUNAREA GENERALĂ a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei” (sau se aplică 
prevederile art. 132 – delegare calitate reprezentant). 

 
Art. 6. Se împuternicește doamna Popa Mihaela Alina, cetățean roman, 

să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea      
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și 
Vrancei”, la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Ploiești. 

 
 
 
 
 
Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 



indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
 
 
 

Iniţiator,  
    Primar,  
 

   Chiru Marius Viorel  

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podgoria 
 

   Proiect de hotarare nr. 25  din 14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
COMUNA PODGORIA 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 
 

NR. 2928/15.07.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La  proiectul de hotarare  privind  aprobarea participării unității 
administrativ teritoriale comuna   Podgoria în calitate de asociat – 
membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, 
Prahovei și Vrancei” 

 
 

 
 Oportunitatea inițierii și promovării acestui proiect de hotărâre este 
fundamentată pe prevederile UOG nr. 60/2020 – art. 7, lit. ”d” care stabilesc 
că în baza strategiilor elaborate se vor aloca resurse pentru pregătirea și 
elaborarea de proiecte, cu fonduri europene pentru Investiții Teritoriale 
Integrate (ITI) Buzău, Prahova, Vrancea și ”Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Ținutul Buzăului”, alături de alte Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară – ”Moții, Țara de Piatră”, cu județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, 
Hunedoara; ”Dezvoltare ITI Țara de Sus” cu județele Suceava, Botoșani, Iași; 
”Microregiunea Țara Făgărașului” cu județele Sibiu și Brașov; ”Csomad – 
Balvanyos” cu județele Harghita și Covasna. 

Prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții 
Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”, asociații urmăresc 
implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de 
Dezvoltare Durabilă Integrată a Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei. 

Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul 
general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, 
pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Ținutul Buzăului, Prahovei 
și Vrancei, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția 
mediului, a dezvoltării economice, precum și creșterea capacității de atragere 
a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă în 
Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei. 

Dintre obiectivele asociației, care prin îndeplinirea lor vor duce la 
realizarea scopului menționat anterior, amintim cu titlul explicativ: 

- coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul 
mecanismului ITI Ținutului Buzăului, Prahovei și Vrancei; 

- dezvoltarea durabilă a zonei determinate ca Ținutul Buzăului, Prahovei 
și Vrancei și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun 
Asociația; 

- asigurarea dezvoltării economice și sociale a Ținutului Buzăului, 
Prahovei și Vrancei; 



- inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare 
integrate a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități; 

- susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, 
respectiv a fondurilor nerambursabile, în cadrul cărora administrațiile publice 
locale sunt eligibile ca și solicitanți ai finanțărilor nerambursabile; 

- îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților 
administrativ-teritoriale care compun Asociația și complementar 
interjudețean; 

- dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a 
infrastructurii de sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea 
clădirilor de patrimoniu; 

- dezvoltarea turismului; 
- dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea 

excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale; 
- atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea 

dezvoltării durabile a zonei și a unităților administrativ-teritoriale; 
- coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în 

vederea implementării Strategiei de Dezvoltare, Planului de acțiune din cadrul 
Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă Ținutul Buzăului, Prahovei și 
Vrancei într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și 
mediu. 

Precizez că unitățile administrativ teritoriale din Județul Buzău care vor 
participa în această asociere sunt, unele dintre ele și membre ale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului”, respectându-se astfel 
prevederile art. 7 lit.”d” din OUG nr. 60/2020. 

Pentru perioada imediat următoare, toate unitățile administrativ 
teritoriale menționate vor adopta, prin autoritățile deliberative, hotărâri 
pentru aprobarea asocierii cu toate elementele legale de constituire a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și 
Vrancei”. 

Având în vedere importanța constituirii acestei persoane juridice din 
punct de vedere al beneficiilor comunităților locale, propun adoptarea 
proiectului de hotărâre. 
 

 
 

Initiator , 
 

Primar, 
 

Chiru Marius – Viorel 
 

 
 

 
 
 

COMUNA PODGORIA 



Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

   
NR.2954/16.07.2021 
 

 
 
 

APROB,  
PRIMAR,  

                                                                            
                                                                  CHIRU MARIUS - VIOREL  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   La  proiectul de hotarare  privind   aprobarea participării unității 
administrativ teritoriale comuna   Podgoria în calitate de asociat – 
membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, 
Prahovei și Vrancei” 
 
 
 Proiectul de hotărâre este motivat în drept, pe prevederile OUG nr. 
57/2019, respectiv: 

- drepturile a două sau mai multe unități administrativ teritoriale 
ca, în limitele competenței autorităților deliberative și executive, să 
coopereze și să se asocieze în condițiile legii, formând asociații de 
dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și 
de utilitate publică; 
- scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este realizarea în 

comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional. 
Constituirea acestui organism, în formula teritorială prevăzută proiectul 

de hotărâre, răspunde prevederilor stabilite de OUG nr. 60/2020. 
Propunerea de asociere aprobată de autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ teritoriale care și-au manifestat intenția, este o etapă 
premergătoare necesară în constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară, finalizată prin încheierea instanței judecătorești competente 
și înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, conform prevederilor          
OG nr. 26/2000. 
 Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune și proiectul de Statut al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară care cuprinde toate clauzele legale 
aferente organizării și funcționării persoanei juridice. 
 Conform art. 175 din OUG nr. 57/2019, Președintele Consiliului 
Județean este, de drept, reprezentantul Județului în adunările generale ale 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. 
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară nou constituită va elabora 
strategia de dezvoltare pentru arealul geografic reprezentat în asociere. 
 În baza strategiei se vor pregăti și implementa proiecte cu fonduri 
europene. Suma care va fi alocată pentru fiecare ADI – ITI din cele menționate 



de OUG nr. 60/2020 se va calcula procentual, în raport cu suprafața, numărul 
de localități și numărul de locuitori. 
 Constituirea Asociației de Dezvoltare ”ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și 
Vrancei” reprezintă, în egală măsură, un instrument de atragere a fondurilor 
europene dar și un obiectiv în sine – de dezvoltare regională. 
 

Inspector, 
 

Ilie Culeta 
 


