
                                                                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
Comuna Săgeata  

Consiliul Local Săgeata  
 
 

P R O I E C T  de H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea participării comunei Săgeata prin Consiliul Local, în 

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

 
 Consiliul Local al comunei Săgeata ,judeţul Buzău , întrunit în şedinţă 
ordinară , pe luna aprilie 2019 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , 
domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege 
primarului , conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală  cu modificările şi completările 
ulterioare , înregistrată la nr.65/17.04.2019  ; 

- raportul Secretarului comunei Săgeata , înregistrat la nr.66/17.04.2019; 
- rapoartele de avizare întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului 

local; 
- 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei Săgeata , judeţul Buzău , prin 
Consiliul Local Săgeata , 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 viceprimarul comunei Săgeata care îndeplineşte 
atribuţiile de primar conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale , cu modificările şi completările ulterioare,să participe 
în numele şi pentru comuna Săgeata , 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, viceprimarul care 
îndeplineşte atribuţiile de primar , nu poate participa la ședințele Adunării 
Generale sau ale Consiliului de Administrație,comuna Săgeata , judeţul Buzău va 
fii reprezentată de domnul Tănase Sorin , având calitatea de administrator public .  

 
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 Săgeata ,  la bugetul Asociaţiei. 
 
Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii instituţiilor şi 

autorităţilor interesate. 
 
 
 

 
 

INIȚIATOR, 
PT.PRIMAR 

         Viceprimar, 
          Ilie Constantin  
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                                               SECRETAR, 

                                               Raimonda Viorica Iancu 
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