
 

 

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

 

                                                                                     

                                                      Proiect 
                             

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. 

                                    
 
 
                                    INIȚIATOR, 
                                    GRIGORE Valentin 

 
 ……………………… 
 
 
 

                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI   
 

 
 ………………… 

 
 
 
 
 
 

BOZIORU 
Nr.10/26.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


