
 

 

 
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –   HOTĂRÂRE               

 
10/2021        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
_____CONSILIUL LOCAL BOZIORU____ 

 

                                                                                    

                             
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul 

Buzăului” la care comuna BOZIORU este membru asociat 
 

 Consiliul local al Comunei Bozioru; 
 Având în vedere: 

§ referatul Primarului comunei Bozioru de iniţiere a proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr. 842/26.03.2021; 

§ raportul Secretarului general al comunei nr. 843/26.03.2021; 
§ avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Bozioru 

anexate la hotărâre; 
§ adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 5467 /26.03.2021; 
§ prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul 

Buzăului”; 
§ prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
§ prevederile art. 89-91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. d) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se desemnează domnul MORĂRESCU ANDREI în calitate de 
înlocuitor al reprezentantului comunei Bozioru în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului”, în situaţia în care, 
din motive obiective, reprezentantul se află în imposibilitatea participării la 
şedinţele Adunării Generale. 

 
Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ţinutul Buzăului”, astfel cum este prevăzut în anexa nr.1. 
 
Art.3. (1) În baza art.2, se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” - formă actualizată, prevăzut în anexa 
nr.2. 



 

 

           (2) Ca urmare a prevederilor Legii nr. 276/27 noiembrie 2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, actul constitutiv devine caduc. 

           (3) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se împuterniceşte reprezentantul comunei Bozioru în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului”-
Primarul comunei Bozioru , domnul GRIGORE VALENTIN, să voteze pentru 
aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Ținutul Buzăului”, precum și a Statutului-formă actualizată, prevăzute la art. 
2 și 3. 

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

                                    
BOZIORU 
Nr.10/31.03.2021 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      SPĂTARU Marian 
 
     ………………………… 
 

                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI   
 

 
 ………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa <<ordinară>> din data de  

31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.     nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de, _______.voturi „pentru”, ________  voturi „împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din 
numărul total de 9 consilieri locali în funcţie. 



 

 

                               
                          Anexa nr. 1  
   la Hotărârea Consiliului local al comunei Bozioru nr.10/31.03.2021 
 

Modificări la  Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul 
Buzăului”, inclusiv cele prevăzute în Act adițional nr. 1/20.02.2008 și Actul 
adițional nr. 2/17.03.2016: 

 
1. În tot cuprinsul Statutului denumirea de “Consiliul de administraţie” 

se înlocuieste cu denumirea “Consiliul Director”, în conformitate cu prevederile 
art. 91 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
2.  Art.1. din cadrul capitolului I. Denumirea, sediul, forma juridică, 

durata, se modifică și va avea următorul conținut: 
   Art.1. (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului”, 

denumită în continuare pe scurt ”asociația” este constituită din asociații 
fondatori, semnatari ai Actului Constitutiv și ai prezentului Statut. 
          (2)  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” are 

sediul în România, județul Buzău, comuna Berca, sat Sătuc, strada Brașovului, 
nr.95; 
 

3. Art.4. din cadrul capitolului II. Scopul, obiectivele şi principiile 
Asociaţiei, se completează cu alin.(3): 
              (3) Iniţierea şi realizarea procedurilor aferente accedării, obţinerii, 
menţinerii şi pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc Internaţional 
UNESCO pentru Ţinutul Buzăului. 
 

4. Art.5. din cadrul capitolului II. Scopul, obiectivele şi principiile 
Asociaţiei se completează cu următoarele obiective: 

• asigurarea unui sistem de comunicare direct şi eficient cu 
autorităţile locale membri în cadrul Asociaţiei, cu colaboratori instituţionali, 
economici şi media din judeţul Buzău; 

• includerea Geoparcului Ţinutul Buzăului în strategiile de 
dezvoltare durabilă a judeţului Buzău cu acţiuni/activităţi specifice.  
 

5. Art.8. alin.(1) din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei se 
completează cu sediul asociaților și se modifică denumirea asociatului în sensul 
înlocuirii denumirii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale cu 
denumirea unităţii administrativ- teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 
89 alin(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ. 

 
6. Art.8. alin(2) și alin.(3) din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei 

se modifică şi va avea următorul conţinut: 



 

 

  (2) Asociații fondatori identificați mai sus sunt reprezentați de 
primarii acestora, respectiv Preşedintele Consiliului Județean Buzău, în 
exercițiul mandatului. 

(3)  Asociația cuprinde următoarele categorii de membri: 
     a) membri fondatori - sunt unitățile administrativ-teritoriale de 

pe raza administrativ-teritorilă a județului Buzău, fondatori ai asociației, 
reprezentând comitetul de inițiativă și semnatari ai Actului constitutiv și 
Statutului asociației; 

            b) membrii asociați - sunt unitățile administrativ-teritoriale de 
pe raza administrativ-teritorilă a județului Buzău care vor adera la prezentul 
Statut după înființarea asociației; 

           c) membrii de onoare - această distincție se poate acorda 
persoanelor fizice sau juridice care au contribuit, în mod esențial, la realizarea 
scopului propus de asociație. Membrii de onoare nu fac parte din Adunarea 
generală, având doar un statut onorific. Acesta își pierde calitatea de membru 
de onoare la cerere, prin hotărârea Adunării Generale sau la deces. 

  
 7.    Art.9. din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei se modifică și se 
completează, având următorul conținut:  

       Art.9. (1) Calitatea de nou membru al asociației poate fi dobândită 
de orice unitate administrativ-teritorială de pe raza administrativ-teritorială a 
județului Buzău și se face în conformitate cu prevederile Statutului, pe baza 
hotărârii autorității deliberative de aderare la asociație, fiind de acord cu toate 
prevederile statutului. 
            (2) Acceptarea de noi membri se face cu acordul asociatilor pe 
baza hotărârii autorităţii deliberative a acestora. In urma adoptării hotărârii 
Adunării Generale a asociaţilor de a accepta un nou membru, se va încheia un 
act adiţional la prezentul Statut prin care noul membru va fi menţionat în  
continutul Statutului. 

  Alin. (3) se elimină.  
 

 8.  Art.10. alin.(1) din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei, se 
modifică şi va avea următorul conţinut: 

       (1) Calitatea de membru fondator/asociat se pierde în următoarele 
cazuri: 

a) renunţarea la calitatea de membru; orice membru al Asociaţiei se 
poate retrage oricând, pe baza hotărârii autorităţii deliberative a asociatului 
respectiv, cu condiţia să notifice preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi 
intenţia sa; 

b) excluderea din asociaţie; Adunarea Generală va hotărî excluderea 
unui membru din Asociaţie în următoarele situaţii: 

- foloseşte prerogativele statutare în interes personal; 
- acţionează în scopul defăimării de orice fel a Asociaţiei, a 

membrilor săi şi a activităţii acestei Asociaţii; 



 

 

- încalcă disciplina financiară impusă de legislaţia în vigoare; 
- aduce prejudicii materiale şi financiare Asociaţiei; 
- angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept; 
- în cazul prevăzut  la art.41 alin.(3)  lit.b) din prezentul Statut. 

 
        9. Art.12. lit. c) din cadrul capitolului III. Membrii asociaţiei, se 

modifică şi va avea următorul conţinut: 
            c) să achite cotizația anuală de membru; 

 
10. Art.13. din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică şi va avea următorul conţinut, în conformitate cu 
prevederile art.20 din Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii: 

      Art.13.  Organele asociației sunt: 
a)  Adunarea Generală; 
b)  Consiliul director; 
c)  Cenzorul. 
 

11. Art. 14. alin.(1), alin(3) şi alin.(4) din cadrul capitolului IV. 
Organizarea  şi funcţionarea asociaţiei se modifică şi va avea următorul 
conţinut, în conformitate cu prevederile art. 91 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

(1)  Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei. 
(3) Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele asociaţiei,  

și organele de conducere pentru un mandat de 4 (patru) ani, putând fi realese 
în aceleași funcții sau în alte funcții de către Adunarea Generală.  

(4) Adunarea generală este formată din reprezentanții legali ai 
unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Ținutul Buzăului”, respectiv Primarii și Președintele Consiliului 
Județean Buzău, în exerciţiul mandatului, desemnați prin hotărârea autorității 
deliberative a unităților administrativ-teritoriale membre . 

Alin. (5) se elimină. 
 

        12. Art.15. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 
asociaţiei se completează cu lit. i) - n) care vor avea următorul conţinut, potrivit 
prevederilor art.91 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 
privind Codul administrative și art.21 alin.(4) Ordonanța de Guvern nr.26/2000 
privind asociațiile și fundațiile: 

 Art.15. Adunarea Generală are următoarele competențe: 
i)  adoptă hotărâri în conformitate cu Statutul Asociaţiei, acestea fiind 

asimilate actelor administrative şi intrând sub incidenţa prevederilor legii 
contenciosului administratitv; 

j)  aprobă cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei; 
k) aprobă primirea de noi membri, retragerea şi excluderea unor membri 

din Asociaţie; 



 

 

l)  are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 
lit. b) şi c); 

m) aprobă numărul de personal și organigrama la propunerea Consiliului 
Director; 

n)  aprobă schimbarea sediului Asociaţiei; 

 
13. Art.16. alin.(3) din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică şi va avea următorul conţinut: 
(3) Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin scrisoare, fax sau 

e-mail, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile 
înainte de ședințele extraordinare. Convocarea  va cuprinde și ordinea de zi. 

 
14. Art. 17. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 

asociaţiei se completează cu alin.(3) care va avea următorul conţinut, în 
conformitate cu prevederile art. 21 alin.(5) din Ordonanța de Guvern nr. 
26/2000: 

(3) Şedinţele Adunării Generală pot avea loc şi prin mijloace electronice 
de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi 
semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

 
15. Art. 18. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 
        Art.18. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de către 

Președinte sau Vicepreședinte. 
 
16. Art.19. alin.(1) din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 
        (1) Dezbaterile din ședințele Adunării Generale se consemnează 

într-un proces verbal, semnat de către Președinte sau după caz, de 
Vicepreședinte. 

 
17. Art.21. alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi 

funcţionarea asociaţiei, se elimină. 
 
  18. Art.23. din cadrul capitolului IV. Organizarea  şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică alin.(1) și (3) și se completează cu alin.(4) și (5) care vor 
avea următorul conţinut, în conformitate cu prevederile art. 22 și 23 din 
Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 : 

   (1) Hotărârile devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor 
la cunoștința membrilor asociației. 
          (3) Aducerea la cunoștința membrilor a hotărârilor se face în termen 

de 5 zile de la adoptarea acestora. 
  (4) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse 

în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care 



 

 

nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut 
să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la 
data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc 
şedinţa, după caz. 
  (5) Reprezentantul în Adunarea Generală al unui membru care, într-o 
anumită problema supusă unei hotărâri a acesteia, este interesat personal sau 
prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau 
afinii săi până la gradul al patrulea inclusive, nu va putea lua parte la deliberare 
şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile acestui aliniat  este răspunzător 
de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine 
majoritatea cerută. 
 

19. Art. 24. alin.(1) și alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea 
şi funcţionarea asociaţiei se modifică și  va avea următorul conţinut:  

       (1) În cazul în care mandatul Președintelui, Vicepreședintelui, 
Consiliului Director sau al cenzorului încetează prin ajungere la termen acestia 
își vor exercita atribuțiile până la organizarea de noi alegeri în cadrul Adunării 
generale. 

      (2) Mandatul Președintelui, Vicepreședintelui, Consiliului Director 
sau al cenzorului asociației, curge de la data alegerii acestora în Adunarea 
Generală a membrilor fondatori/asociaţi. 

 
20. Art.25. din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut, potrivit prevederilor art.91 
alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrative și art.24 alin.(1) din Ordonanța de Guvern nr.26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile: 

       (1) Consiliul Director este format din preşedintele asociaţiei şi 4 
(patru) membri aleşi din rândul membrilor Adunării generale, pentru un 
mandat de 4 (patru) ani, putând fi realesi în aceste funcții. El poate fi alcătuit 
și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult  o treime  din 
componența sa. 

      (2) Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director. 
 

21. Art.26. din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 
asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut:  

        Art.26. Consiliul Director asigură punerea în executare a 
hotărârilor Adunării Generale fiind organul executiv de conducere a asociaţiei  

 
22. Art.27 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei, lit. e)- m) se modifică și se completează având următorul conţinut, 
potrivit prevederilor art.24 din Ordonanța de Guvern nr.26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile: 



 

 

e) constată nerespectarea prevederilor statutului sau ale Regulamentului 
de ordine internă și aplică sancțiunile prevăzute în acestea; 

f) acceptă donațiile și legatele făcute asociației; 
g) stabilește proiectul de buget și administrează patrimoniul asociației; 
h) prezintă anual Adunării Generale, spre aprobare, raportul său de 

activitate  și de gestiune; 
i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de 

Adunarea Generală; 
j) angajează personalul Asociaţiei ţinând cont de bugetul aprobat;  
k) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către 

aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate 
împotriva Asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia anuală în termenul prevăzut 
de prezentul Statut; 

l) angajează un Director Executiv al asociației prevăzut în organigramă; 
m) aprobă achiziționarea, după caz, a unor contracte de servicii în 

domenii care nu pot fi ocupate cu personal propriu. 
 
23. Art. 29 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 
     Art.29. Hotîrârile și deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau 

Statutului Asociației pot fi atacate de către membri asociaţiei sau de către 
oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă 
și au cerut să se înscrie aceasta în procesul-verbal de ședință. 

 
24. Art. 30 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se completează cu alin.(5) care va avea următorul conţinut, potrivit 
prevederilor art.24 alin.(3) din Ordonanța de Guvern nr.26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile: 

      (5) Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace 
electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director 
pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

 
25. Art. 31 lit.b) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 
       b) convoacă și prezidează ședințele Adunării Generale și Consiliului 

de Director; 
 
26. Art. 32 alin.(1) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 
          (1) Președintele Asociației este ales dintre reprezentanții legali ai 
unităților administrativ-teritoriale membre în asociație, respectiv Primarii și 
Președintele Consiliului Județean Buzău, în exerciţiul mandatului, desemnați 
prin hotărârea autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale 
membre, pentru un mandat de 4 ani, putând fi reales în această funcție. 



 

 

 
27. Art. 34 alin.(5) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi 

funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 
              (5) Vicepreședintele are specimen de semnătură în bancă, în 

situația prevăzută la alin.(1). 
28. Art. 35 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conținut: 
        Art.35  Lucrările de secretariat ale ședințelor Adunării Generale și 

Consiliului Director se realizează de către o persoană (angajat sau membru al 
celor două organisme) desemnată de Președintele Asociației. 
 

29. Art.36 alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi 
funcţionarea asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 

         (2) Durata mandatului este de  4 (patru) ani, mandatul putând fi 
reînnoit. 

 
30. Art. 37 alin.(2) din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 

asociaţiei se modifică și va avea următorul conţinut: 
       (2) Cenzorul poate fi o persoană din afara asociaţiei iar membrii 

Consiliului Director nu pot fi cenzori. De asemenea, nu poate fi cenzor: 
• persoana care sub orice formă primește, pentru alte funcții, un salariu 

sau o remunerație de la un membru al Consiliului Director sau de la un membru 
al asociației; 

• persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate 
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, 
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită. 
 

31. Art. 38 din cadrul capitolului IV. Organizarea şi funcţionarea 
asociaţiei, se modifică alin.(1) și completează cu alin.(4), (5) și (6) care vor 
avea următorul conţinut: 

(1) Personalul din cadrul aparatului tehnic al Asociației este alcătuit din 
salariați și/sau colaboratori aflați în subordinea Directorului executiv, conform 
organigramei aprobate de Adunarea generală; 
       (4)  Directorul executiv asigură conducerea activității curente a Asociației 
și punerea în aplicare a tuturor hotărârilor Adunării Generale și deciziilor 
Consiliului Director, propus de către Președintele Asociației. 
 (5) Angajarea, sancționarea și eliberarea din funcție a Directorul 

executiv se face în condițiile legislației muncii. 
 (6) Directorul executiv are următoarele atribuții: 
 a) informează membrii Consiliului Director al Asociației cu privire la toare 

problemele; 
 b) convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente și 

hotărâri ale acestuia, pregătește ședințele Consiliului Director și participă la 
ele; 



 

 

 c) reprezintă legal Asociația în relațiile cu alte persoane fizice și juridice, 
în civil și în justiție; 
 d) semenează toate documentele Asociației; 
 e) păstrează și utilizează ștampila Asociației; 
 f) încheie pentru și în numele Asociației contracte, convenții și alte acte 
și le supune spre validare Consiliului Director, dacă nu au fost anterior aprobate 
de acesta sau dacă nu i s-au încredințat puteri depline în acest sens; 
 g) stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a 

corespondenței și gestiunea informațiilor și documentelor; 
 h)stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea 

gestiunii și contabilității financiare a Asociației; 
 i) concepe, coordonează, controlează și evaluează toate proiectele, 

programele și acțiunile Asociației; 
 j) coordonează și controlează activitatea personalului Asociației, angajat 

sau voluntar; 
 

32. Art. 41 din cadrul capitolului V. Patrimnoniul asociației, alin.(3) se 
modifică și se completează cu alin.(4) și (5) care vor avea următorul conținut: 

   (3) Cotizaţiile membrilor se plătesc anual astfel: 
a) Cotizația se va plăti în termen de 60 de zile de la data adoptării 

bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre în cadrul 
asociației; 

b) În cazul în care un membru nu plăteşte cotizaţia în termen de 60 zile 
de la data prevăzută mai sus, acesta va fi somat, iar după 30 zile va fi exclus 
de drept din Asociaţie; 
           (4) În cazul în care un membru părăseşte Asociaţia, nu i se vor restitui 
sumele cu care acesta a contribuit pe parcursul perioadei în care a fost membru 
cu drepturi depline. 

  (5) Dacă o altă unitate administrativ-teritorială aderă la Asociaţie 
ulterior constituirii, cotizaţia se va datora integral pentru anul respectiv 
(înscrierii în asociație). 

 
33 Art. 45 alin.(3) din cadrul capitolului VII. Dispoziții finale, se 

modifică și va avea următorul conținut: 
    (3) Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările 
ulterioare. 

  Alin.(4) și (5) se elimină. 
 


