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                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău  

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 28/12 aprilie 2019 
pentru aprobarea participării comunei Glodeanu Sărat prin Consiliul Local,  

în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei  
de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată sub 

nr. 2702/08 aprilie 2019; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat sub nr. 2703/08 aprilie 2019; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul 2745/09 aprilie 2019; 

- adresa Ministerului Justiției privind dovada disponibilității denumirii, înregistrată la Consiliul 

Județean Buzău sub nr. 5106/04.04.2019; 

- 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, 

În temeiul art. 11 – 13, art. 36 alin. (7) lit. c) şi a art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea comunei Glodeanu Sărat 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/orașului să participe în numele şi pentru comuna 

Glodeanu Sărat, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei şi pentru semnarea 

documentelor necesare parcurgerii procedurilor de dobândire a personalităţii juridice de către 

Asociaţie. 
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(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 Glodeanu Sărat la bugetul Asociaţiei. 

Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și va fi comunicată autorităților, 

instituțiilor și persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei, în condițiile și termenele 

prevăzute de lege. 

 
  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ          
         Consilier local,                          Secretar,                    
         Dănuț – Meltiade NANCU                         Corina CAZACU    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat, în ședința 
ordinară din data de 12 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) cu un număr 
de 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, și - abțineri, din numărul total de 13 consilieri în 
funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


