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HOTĂRÂRE 
 

Pentru aprobarea participării comunei Odăile prin Consiliul Local, în  
calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020“ 
 

 
    Consiliul Local al comunei Odăile,judeţul Buzău; 
               Având în vedere: 

v Expunerea de motive  a Primarului comunei Odăile înregistrată la 
nr. 937/2019; 

v Raportul compartimentului  de specialitate înregistrat la nr.  938 
/2019; 

v Raportul de avizare întocmit de   Comisiile de specialitate ale 
Consiliului Local ; 

v Adresa Ministerului Justiţiei privind dovada disponibilităţii 
denumirii, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.5106 / 
04.04.2019; 

v Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26 / 2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare ; 

v Prevederile Legii  energiei electrice şi gazelor naturale 
nr.123/ 2012, cu modificările şi completările ulterioare ; 

v Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/ 
2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

v Prevederile Legii nr.24 /2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art.11 – 13, art. 36 alin. (7) lit. „c“ şi  art. 45 alin.(2), lit. ,,f“  
din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările 
şi complectările ulterioare; 

HOTĂRÂŞTE : 
 
             Art.1.Se aprobă participarea comunei Odăile prin Consiliul Local, în 
calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020“ , prin asociere cu judeţul Buzău şi 
cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL  ODĂILE 



  Art.2. (1) Se împuterniceşte primarul comunei să participe în numele şi 
pentru comuna Odăile, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei şi 
pentru semnarea documentelor necesare parcurgerii procedurilor de dobândire a 
personalităţii juridice de către Asociaţie. 
                        (2) În situaţia în care din motive obiective, primarul nu poate 
participa la şedinţele Adunării Generale sau ale Consiliului de Administraţie, 
acesta va desemna o altă persoană din cadrul unităţii administrativ – teritoriale. 
             Art.3. Se aprobă proiectul Actului Constitutiv şi al Statului Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020“ , prevăzute în anexele 
nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.4.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei anual, 
reprezentând cotizaţia UAT Odăile la bugetul Asociaţiei. 
             Art.5. Prezenta se comunică  Primarului comunei Odăile  , Institutiei 
Prefectului Judetului Buzău si se aduce la cunoştinţa publică  prin afişare.    
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   BĂDESCU VLADIMIR 

 

________________                                                                CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                            Secretar cu atribuţii delegate 

                                                                                                            OPREA MIRELA       

                                                                                                        __________________                                                        
 

ODĂILE - BUZĂU 

Nr. 16  / 20.05.2019  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Odăile în şedinţa extraordinară din data de 
20.05.2019 cu respectarea prevederilor art.45, alin. (2), lit. ,,f” din Legea nr.215/2001, a administraţiei 
publice locale, ( R2) , cu un număr de 9 voturi ,,pentru” , 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împortivă” , din 
numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 



 
                                                                                      Anexa nr.1                                                                   
                                                                              la H.C.L. ODĂILE nr. 16                                             
                                                                                din data de 20.05.2019 
 
 

ACTUL CONSTITUTIV 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 

- Proiect - 
 
 

I. ASOCIAŢII: 
 

  1. Judeţul Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău, cu sediul în Buzău, 
Bulevardul Nicolae Bălcesu, nr.48, judeţul Buzău, reprezentat de dl PETRE 
EMANOIL NEAGU, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr......../2019;     
     2. Orașul Nehoiu, prin Consiliul Local al orașului Nehoiu, cu sediul în orașul 
Nehoiu, județul Buzău, reprezentat de dl MILEA IONUȚ, în calitate de primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Nehoiu 
nr. ...../2019;         
     3. Orașul Pătârlagele, prin Consiliul Local al orașului Pătârlagele cu sediul 
în orașul Pătârlagele, județul Buzău, reprezentat de dl GHERGHICEANU ION, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al orașului Pătârlagele  nr....../2019; 
     4. Orașul Pogoanele, prin Consiliul Local al orașului Pogoanele, cu sediul 
în orașul Pogoanele, judeţul Buzău, reprezentat de dl DUMITRAȘCU FLORIN, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al orașului Pogoanele nr. ...../2019; 
     5. Comuna Balta Albă, prin Consiliul Local al comunei Balta Albă, cu 
sediul în comuna Balta Albă, judeţul Buzău, reprezentat de dl MARIN IONEL, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Balta Albă nr...../2019; 
      6. Comuna Bălăceanu, prin Consiliul Local al comunei Bălăceanu, cu sediul 
în comuna Bălăceanu, judeţul Buzău, reprezentat de dl TULIN AUREL, în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Bălăceanu nr...../2019; 
      7. Comuna Bisoca, prin Consiliul Local al comunei Bisoca, cu sediul în 
comuna Bisoca, judeţul Buzău, reprezentat de dl STEMATE FLORIN, în calitate 
de primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Bisoca nr...../2019; 
      8.  Comuna Blăjani, prin Consiliul Local al comunei Blăjani, cu sediul în 
comuna Blăjani, judeţul Buzău, reprezentat de dl ISPAS GHEORGHE, în calitate 
de primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Blăjani nr...../2019; 
 
 



      9. Comuna Bozioru, prin Consiliul Local al comunei Bozioru, cu sediul în 
comuna Bozioru, judeţul Buzău, reprezentat de dl GRIGORE VALENTIN, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Bozioru nr....../2019; 
       10. Comuna Brădeanu, prin Consiliul Local al comunei Brădeanu, cu sediul 
în comuna Brădeanu, judeţul Buzău, reprezentat de dl NICOLAIE COSTEL, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Brădeanu nr....../2019;  

11. Comuna Brăești, prin Consiliul Local al comunei Brăești, cu sediul în 
comuna Brăești, judeţul Buzău, reprezentat de dl PERȚEA ADRIAN ION, în 
calitate de primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Brăești nr....../2019;  
  12. Comuna Breaza, prin Consiliul Local al comunei Breaza, cu sediul în 
comuna Breaza, judeţul Buzău, reprezentat de dl DRUGĂ ADRIAN, în calitate de 
primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Breaza nr....../2019;  

 13. Comuna Buda, prin Consiliul Local al comunei Buda, cu sediul în 
comuna Buda, judeţul Buzău, reprezentat de dl. TUDOSE ION, în calitate de 
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Buda nr...../2019;  

 14. Comuna C.A Rosetti , prin Consiliul Local al comunei C.A Rosetti, cu 
sediul în comuna C.A. Rosetti, judeţul Buzău, reprezentat de dl CÎNJĂU IONEL 
TRANDAFIR, în calitate de primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei C.A Rosetti nr....../2019;  

 15. Comuna Calvini, prin Consiliul Local al comunei Calvini, cu sediul în 
comuna Calvini, judeţul Buzău, reprezentat de dl CURELEA NEDELCU 
NICOLAE, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Calvini nr...../2019;  

16. Comuna Cănești, prin Consiliul Local al comunei Cănești, cu sediul în 
comuna Cănești, judeţul Buzău, reprezentat de dl STOICA MARIN, în calitate de 
primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Cănești nr...../2019;  

17. Comuna Cătina, prin Consiliul Local al comunei Cătina, cu sediul în 
comuna Cătina, judeţul Buzău, reprezentat de dl RADU GHORGHE, în calitate de 
primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Cătina nr......./2019;  

18. Coumna Chiliile, prin Consiliul Local al comunei Chiliile, cu sediul în 
comuna Chiliile, judeţul Buzău, reprezentat de dl ZAMAN VALENTIN SORIN, 
în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Chiliile nr....../2019;  

19. Comuna Chiojdu, prin Consiliul Local al comunei Chiojdu, cu sediul în 
comuna Chiojdu, judeţul Buzău, reprezentat de dl Badea Constantin, în calitate de 
viceprimar cu atribuții delegate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Chiojdu nr....../2019;  

20. Comuna Cilibia, prin Consiliul Local al Comunei Cilibia, cu sediul în 
Cilibia, judeţul Buzău, reprezentat prin dl Enache Ion, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cilibia nr.                       
....../2019; 



21. Comuna Cislău, prin Consiliul Local al Comunei Cislău, cu sediul în 
Cislău, judeţul Buzău, reprezentat prin dl MITROIU DUMITRU, în calitate de 
primar, legal imputernicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Cislău, nr. ....../2019; 

22. Comuna Cochirleanca, prin Consiliul Local al Comunei Cochirleanca, 
cu sediul în Cochirleanca, judeţul Buzău, reprezentat prin dl NICOLAE STANCU, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Cochirleanca nr. ...../2019; 

23. Comuna Colţi, prin Consiliul Local al Comunei Colţi, cu sediul in Colţi, 
judeţul Buzău, reprezentat prin dl RĂDULESCU PAVEL PETRIŞOR, în calitate 
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Colți nr. ....../2019; 

24. Comuna Costeşti, prin Consiliul Local al Comunei Costeşti, cu sediul în 
Costeşti, judeţul Buzău,  reprezentat prin dl MOISE CONSTANTIN, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Costești nr. ....../2019; 

25. Comuna Cozieni, prin Consiliul Local al Comunei Cozieni, cu sediul în 
Cozieni, judeţul Buzău, reprezentat prin dl PANAITESCU GIGEL DANIEL, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Cozieni nr......./2019; 

26. Comuna Florica, prin Consiliul Local al Comunei Florica, cu sediul în 
Florica, judeţul Buzău, reprezentat prin dl ZAHARIA ION, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Florica 
nr....../2019; 

27. Comuna Gherăseni, prin Consiliul Local al Comunei Gherăseni, cu 
sediul în Gherăseni, judeţul Buzău, reprezentat prin dl ŢINTĂ VASILE, în calitate 
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gherăseni nr. ...../2019; 

28. Comuna Glodeanu - Sărat, prin Consiliul Local al Comunei Glodeanu -  
Sărat, cu sediul în Glodeanu - Sărat, judeţul Buzău, reprezentat prin dl STOICA 
NECULAI, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Glodeanu - Sărat nr. ...../2019; 

29. Comuna Grebănu, prin Consiliul Local al Comunei Grebănu, cu sediul 
în Grebănu, judeţul Buzău, reprezentat prin dl STANCIU GHEORGHE, în calitate 
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Grebănu nr. ....../2019; 

30. Comuna Gura Teghii, prin Consiliul Local al Comunei Gura Teghii, cu 
sediul în Gura Teghii, judeţul Buzău, reprezentat prin dl BĂCNEANU 
GHEORGHE, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Gura Teghii nr. ......./2019; 

31. Comuna Largu, prin Consiliul Local al Comunei Largu, cu sediul în 
Largu, judeţul Buzău, reprezentat prin dl NECULAI STĂNEL, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Largu nr. ....../2019; 

32. Comuna Lopătari, prin Consiliul Local al Comunei Lopătari, cu sediul 
în Lopătari, judeţul Buzău, reprezentat prin dl LEFTER VASILE, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Lopătari nr. ....../2019; 



33. Comuna Luciu, prin Consiliul Local al Comunei Luciu, cu sediul în 
Luciu, judeţul Buzău, reprezentat prin dl FRĂŢILĂ MIRCEA, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Luciu nr. ...../2019; 

34. Comuna Măgura, prin Consiliul Local al Comunei Măgura, cu sediul în 
Măgura, judeţul Buzău, reprezentat prin dl CÎRSTEA DANIEL, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Măgura nr. ...../2019; 

35. Comuna Mărgăritești, prin Consiliul Local al Comunei Mărgăritești, cu 
sediul în Mărgăritești, judeţul Buzău, reprezentat prin dl UNGUREANU FĂNEL, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Mărgăritești nr. ...../2019; 

36. Comuna Merei, prin Consiliul Local al Comunei Merei, cu sediul în 
Merei, judeţul Buzău, reprezentat prin dl CHIRCĂ ȘTEFAN, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Merei 
nr....../2019; 

37. Comuna Mihăileşti, prin Consiliul Local al Comunei Mihăileşti, cu 
sediul în Mihăilesti, judeţul Buzău, reprezentat prin dl PETRE DORINEL, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Mihăilești nr. ...../2019; 

38. Comuna Mînzăleşti, prin Consiliul Local al Comunei Mînzăleşti, cu 
sediul în Mînzălesti, judeţul Buzău, reprezentat prin dl BEŞLIU VALERIU, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Mînzălești nr. ...../2019; 

39. Comuna Movila Banului, prin Consiliul Local al Comunei Movila 
Banului, cu sediul în Movila Banului, judeţul Buzău, reprezentat prin dl MOISE 
DORIN ROMICĂ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Movila Banului nr. ..../2019; 

40. Comuna Murgeşti, prin Consiliul Local al Comunei Murgeşti, cu sediul 
în Murgeşti, judeţul Buzău, reprezentat prin dl NEGRARU IONEL EDGAR, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Murgești nr. ...../2019; 

41. Comuna Năeni, prin Consiliul Local al Comunei Năeni, cu sediul în 
Năeni, judeţul Buzău, reprezentat prin dl BURDUCEA PETRE PETRINI, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Năeni nr. ..../2019; 

42. Comuna Odăile, prin Consiliul Local al Comunei Odăile, cu sediul în 
Odăile, judeţul Buzău, reprezentat prin dl GRAMA TACHE CRISTACHE, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Odăile nr. ...../2019; 

43. Comuna Padina, prin Consiliul Local al Comunei Padina, cu sediul în 
Padina, judeţul Buzău, reprezentat prin dl CHIRIȚĂ IONEL, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Padina  
nr. ...../2019; 

44. Comuna Pănătău, prin Consiliul Local al Comunei Pănătău , cu sediul în 
Pănătău, judeţul Buzău, reprezentat prin dl STOICA NICOLAE, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Pănătău  nr. ...../2019; 



45. Comuna Pardoşi , prin Consiliul Local al Comunei Pardoşi, cu sediul în 
Pardoşi, judeţul Buzău, reprezentat prin dl ŞTEFAN NICUSOR, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Pardoși nr. ...../2019; 

46. Comuna Pietroasele, prin Consiliul Local al Comunei Pietroasele  cu 
sediul în Pietroasele, judeţul Buzău, reprezentat prin dl ENACHE CORNEL, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Pietroasele nr. ...../2019; 

47. Comuna Podgoria, prin Consiliul Local al Comunei Podgoria, cu sediul 
în Podgoria, judeţul Buzău, reprezentat prin dl CHIRU MARIUS VIOREL, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Podgoria nr. ...../2019; 

48. Comuna Poşta Cîlnău, prin Consiliul Local al Comunei Poşta Cîlnău, cu 
sediul în Poşta Cîlnău, judeţul Buzău,  reprezentat prin dl MUNTEANU SORIN, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Poșta Cîlnău nr. ...../2019; 

49. Comuna Puieşti, prin Consiliul Local al Comunei Puieşti, cu sediul în 
Puieşti, judeţul Buzău,  reprezentat prin dl LEAUA FLORIN IULIAN, în calitate 
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Puiești nr. ..../2019; 

50. Comuna Racoviţeni, prin Consiliul Local al Comunei Racoviţeni cu 
sediul în Racoviţeni, judeţul Buzău, reprezentat prin dl MANU VERGILIUS LUIS, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Racovițeni nr. ....../2019; 

51. Comuna Rîmnicelu, prin Consiliul Local al Comunei Rîmnicelu cu 
sediul în Rîmnicelu, judeţul Buzău,  reprezentat prin dl STANCIU DUMITRU, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Rîmnicelu nr. ...../2019; 

52. Comuna Robeasca, prin Consiliul Local al Comunei Robeasca, cu sediul 
în Robeasca, judeţul Buzău, reprezentat prin dna VLAD DOMNICA, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărarea Consiliului Local al comunei 
Robeasca nr. ...../2019; 

53. Comuna Ruşeţu, prin Consiliul Local al Comunei Ruşeţu, cu sediul în 
Ruşeţu, judeţul Buzău,  reprezentat prin dl SNAE FLORIN, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rușețu 
nr. ..../2019; 

54. Comuna Săgeata, prin Consiliul Local al Comunei Săgeata, cu sediul în 
Săgeata, judeţul Buzău, reprezentat prin dl ILIE CONSTANTIN, în calitate de 
viceprimar cu atribuții delegate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărarea Consiliului Local al comunei Săgeata nr. ..../2019; 

55. Comuna Săhăteni, prin Consiliul Local al Comunei Săhăteni , cu sediul 
în Săhăteni, judeţul Buzău, reprezentat prin dl VIŞOIU VALERIU, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Săhăteni nr. ...../2019; 

56. Comuna Săruleşti, prin Consiliul Local al Comunei Săruleşti, cu sediul 
în Săruleşti, judeţul Buzău, reprezentat prin dl DINU NICOLAE, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Sărulești nr. ...../2019; 



57. Comuna Scorţoasa, prin Consiliul Local al Comunei Scorţoasa, cu sediul 
în Scorţoasa, judeţul Buzău, reprezentat prin dl RĂICAN TRAIAN  în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Scorțoasa nr. ....../2019; 

58. Comuna Siriu, prin Consiliul Local al Comunei Siriu, cu sediul în Siriu, 
judeţul Buzău, reprezentat prin dl DUMITRESCU CORNELIU, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Siriu nr. ...../2019; 

59. Comuna Smeeni, prin Consiliul Local al Comunei Smeeni, cu sediul în 
Smeeni, judeţul Buzău, reprezentat prin dl ANDREI ION, în calitate de Primar, 
legal imputernicit în acest scop prin Hotărarea Consiliului Local al comunei Smeeni 
nr. ....../2019; 

60. Comuna Stâlpu, prin Consiliul Local al Comunei Stâlpu, cu sediul în 
Stâlpu, judeţul Buzău, reprezentat prin dl GIOABĂ STELIAN, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Stâlpu nr. ...../2019; 

61. Comuna Topliceni, prin Consiliul Local al Comunei Topliceni, cu sediul 
în comuna Topliceni, județul Buzău, reprezentat prin dl PANȚURU VIOREL, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Topliceni nr. ..../2019; 

62. Comuna Ţinteşti , prin Consiliul Local al Comunei Ţinteşti, cu sediul în 
Ţinteşti, judeţul Buzău, reprezentat prin dl STOICA AUREL, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Țintești 
nr. ....../2019; 

63. Comuna Ulmeni , prin Consiliul Local al Comunei Ulmeni , cu sediul în 
Ulmeni, judeţul Buzău, reprezentat prin dl ARMEANU VALERIU în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Ulmeni nr. ...../2019; 

64. Comuna Unguriu, prin Consiliul Local al Comunei Unguriu, cu sediul în 
Unguriu, judeţul Buzău, reprezentat prin dl TIRIZICĂ GHEORGHIȚĂ, în calitate 
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Unguriu nr. ..../2019; 

65. Comuna Vadu - Paşii, prin Consiliul Local al Comunei Vadu Paşii, cu 
sediul in Vadu Paşii, judeţul Buzău, reprezentat prin dl FIRON GHEORGHE, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Vadu-Pașii nr. ....../2019; 

66. Comuna Valea Salciei, prin Consiliul Local al Comunei Valea Salciei, 
cu sediul în Valea Salciei, judeţul Buzău, reprezentat prin dl MUŞAT MARIAN, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Valea Salciei nr.  ...../2019; 

67. Comuna Verneşti, prin Consiliul Local al Comunei Verneşti, cu sediul 
în Verneşti, judeţul Buzău, reprezentat prin dl CEAUȘ TITUS, în calitate de 
Viceprimar, cu atribuții delegate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărarea Consiliului Local al comunei Vernești nr. ...../2019; 

68. Comuna Vintila - Vodă, prin Consiliul Local al Comunei Vintilă - Vodă, 
cu sediul în Vintilă - Vodă, judeţul Buzău, reprezentat prin dl COMAN ION, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Viontilă - Vodă nr....../2019; 



69. Comuna Vipereşti, prin Consiliul Local al Comunei Vipereşti , cu sediul 
în Vipereşti, judeţul Buzău, reprezentat prin dl DEDU ROMI, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Viperești nr. ...../2019; 

70. Comuna Vîlcelele, prin Consiliul Local al Comunei Vîlcelele, cu sediul 
în Vîlcelele, judeţul Buzău,  reprezentat prin dl SPIȚĂ DUMITRU, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Vîlcelele nr. ..../2019; 

71. Comuna Zărneşti, prin Consiliul Local al Comunei Zărneşti, cu sediul în 
Zărneşti, judeţul Buzău,  reprezentat prin dl LAZĂR ALEXANDRU, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Zărnești  nr. ...../2019; 

72. Comuna Ziduri, prin Consiliul Local al Comunei Ziduri, cu sediul în 
Ziduri, judeţul Buzău, reprezentat prin dl NEDELCU NICOLAIE, în calitate de 
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Ziduri nr. ...../2019; 

 
denumiţi colectiv “Asociaţii” şi individual “Asociatul”, s-au asociat şi au înfiinţat 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “PROGAZ 
BUZĂU 2020” persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică 
(denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  

II. DENUMIREA 
    Denumirea Asociaţiei este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ “PROGAZ BUZĂU 2020”, conform dovezii privind 
disponibilitatea denumirii nr. 174146 din 26.03.2019, eliberată de Ministerul 
Justiţiei. 
      
    III. SEDIUL 
 Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae 
Bălcescu nr.48, județul Buzău.  
           

IV. DURATA 
     Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data 
înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Buzău, 
judeţul Buzău.  
           

V. VOINŢA  DE ASOCIERE SI SCOPUL ASOCIAŢIEI 
 (1) Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de 

a se asocia în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "PROGAZ BUZĂU 
2020” constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului public de 



alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distribuție a gazelor 
naturale, (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților 
administrativ - teritoriale membre, precum și a realizării în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal destinate înființării, modernizării 
și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, 
pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.  

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza 
în baza unui contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit/e operatorului/ 
operatorilor prin concesiune, conform prevederilor Legii energiei electrice și gazelor 
naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

VI. PATRIMONIUL INIŢIAL 
            (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 200 lei, constituit din contribuţia 
depusă de Județul Buzău.  
           (2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

 a) cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre; 

 b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
 c) donaţii, sponsorizări sau legate; 
 d) cofinanțări din fonduri interne și/sau externe; 
 e) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. 

(3)  Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi 
economice. 

(4)  Asociaţia are buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare 
se întocmesc în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI 

CONTROL ALE ASOCIAȚIEI 
 

1. Conducerea Asociaţiei 
     Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere al Asociaţiei, 
format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor 
deliberative ale acestora. 
      Sunt împuterniciți în calitate de membri ai primei Adunări Generale următorii: 
 

1. Dl Petre Emanoil Neagu, președinte al Consiliului Judeţean Buzău, 
reprezentant al judeţului Buzău, împuternicit în baza HCJ nr........./2019; 
  2. Dl Milea Ionuţ, primar al oraşului Nehoiu, reprezentant al oraşului Nehoiu, 
împuternicit în baza HCL nr........../2019; 

     3. Dl Gherghiceanu Ion, Primar al oraşului Pătârlagele, reprezentant al    
oraşului Pătârlagele, împuternicit în baza HCL nr. ............/2019; 

4. Dl Dumitrașcu Florin, Primar al oraşului Pogoanele, reprezentant al 
oraşului Pogoanele, împuternicit în baza HCL nr....... /2019; 

5. Dl. Marin Ionel, primar al comunei Balta Albă, reprezentant al comunei 
Balta Albă, împuternicit în baza Hotărârii Consiliului Local nr......./2019; 



6. Dl. Tulin Aurel, Primar al comunei Bălăceanu, reprezentant al comunei 
Bălăceanu, împuternicit în baza HCL nr. ......../2019; 

7. Dl. Stemate Florin, Primar al comunei Bisoca, reprezentant al comunei 
Bisoca, împuternicit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ......./2019; 

8. Dl. Ispas Gheorghe, Primar al comunei Blăjani, reprezentant al comunei 
Blăjani, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

9. Dl. Grigore Valentin, Primar al comunei Bozioru, reprezentant al comunei 
Bozioru, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

10. Dl. Nicolaie Costel, Primar al comunei Brădeanu, reprezentant al comunei 
Brădeanu, împuternicit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ......./2019; 

11. Dl. Perţea Adrian-Ion, Primar al comunei Brăieşti, reprezentant al 
comunei Brăieşti, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

12. Dl. Drugă Adrian, Primar al comunei Breaza, reprezentant al comunei 
Breaza, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

13. Dl. Tudose Ion, Primar al comunei Buda, reprezentant al comunei Buda, 
împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

14. Dl Cînjău Ionel-Trandafir, Primar al comunei C.A. Rosetti, reprezentant 
al comunei C.A. Rosetti, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

15. Dl Curelea-Nedelcu Nicolae, primar al comunei Calvini, reprezentant al 
comunei Calvini, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

16. Dl. Marin Stoica, Primar al comunei Căneşti, reprezentant al comunei 
Căneşti, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

17. Dl. Radu Gheorghe, Primar al comunei Cătina, reprezentant al comunei 
Cătina, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

18. Dl. Zaman Valentin-Sorin, Primar al comunei Chiliile, reprezentant al 
comunei Chiliile, împuternicit în baza HCL nr. ......./2019; 

19. Dl. Badea Constantin, Viceprimar al comunei Chiojdu cu atribuții de 
primar, reprezentant al comunei Chiojdu, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

20. Dl. Enache Ion, Primar al comunei Cilibia, reprezentant al comunei 
Cilibia, împuternicit în baza HCL nr. ......../2019; 

21. Dl. Mitroiu Dumitru, Primar al comunei Cislău, reprezentant al comunei 
Cislău, împuternicit în baza HCL nr. ............./2019; 

22. Dl. Nicolae Stancu, Primar al comunei Cochirleanca, reprezentant al 
comunei Cochirleanca, împuternicit în baza HCL nr......../2019; 

23. Dl. Rădulescu Pavel Petrișor, Primar al comunei Colţi, reprezentant al 
comunei Colţi, împuternicit în baza HCL nr............../2019; 

24. Dl. Moise Constantin, Primar al comunei Costești, reprezentant al 
comunei Costesti, împuternicit în baza HCL nr. .............../2019; 

25. Dl. Panaitescu Gigel-Daniel, Primar al comunei Cozieni, reprezentant al 
comunei Cozieni, împuternicit în baza HCL nr. ................/2019; 

26. Dl. Zaharia Ion,  Primar al comunei Florica, reprezentant al comunei 
Florica, împuternicit în baza HCL nr. .............../2019; 



27. Dl. Ţintă Vasile, Primar al comunei Gherăseni, reprezentant al comunei 
Gherăseni, împuternicit în baza HCL nr............./2019; 

28. Dl. Stoica Neculai, Primar al comunei Glodeanu Sărat, reprezentant al 
comunei Glodeanu Sărat, împuternicit în baza HCL nr. ........../2019; 

29. Dl. Stanciu Gheorghe, Primar al comunei Grebănu, reprezentant al 
comunei Grebănu, împuternicit în baza HCL nr. ......../2019.; 

30. Dl. Băcneanu Gheorghe, Primar al comunei Gura Teghii, reprezentant al 
comunei Gura Teghii, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

31. Dl. Neculai Stănel, Primar al comunei Largu, reprezentant al comunei 
Largu, împuternicit în baza HCL nr. ............/2019; 

32. Dl. Lefter Vasile,  Primar al comunei Lopătari, reprezentant al comunei 
Lopătari, împuternicit în baza HCL nr. ........../2019; 

33. Dl. Frăţilă Mircea, Primar al comunei Luciu, reprezentant al comunei 
Luciu, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

34. Dl. Cîrstea Daniel, Primar al comunei Măgura, reprezentant al comunei 
Măgura, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

35. Dl. Ungureanu Fănel, Primar al comunei Mărgăritești, reprezentant al 
comunei Margaritesti, împuternicit în baza HCL nr. ........./2019; 

36. Dl. Chircă Ştefan, Primar al comunei Merei, reprezentant al comunei 
Merei, împuternicit în baza HCL nr. .............../2019; 

37. Dl. Petre Dorinel, Primar al comunei Mihăilești, reprezentant al comunei 
Mihăilești, împuternicit în baza HCL nr. ........../2019; 

38. Dl. Beșliu Valeriu,  Primar al comunei Mânzălești, reprezentant al 
comunei Manzalesti, împuternicit în baza HCL nr. ............../2019; 

39. Dl. Moise Dorin-Romică, Primar al comunei Movila Banului, 
reprezentant al comunei Movila Banului, împuternicit în baza HCL nr........../2019; 

40. Dl. Negraru Ionel-Edgar, Primar al comunei Murgești, reprezentant al 
comunei Murgești, împuternicit în baza HCL nr. ............../2019; 

41. Dl. Burducea Petre-Petrini, Primar al comunei Năeni, reprezentant al 
comunei Năeni, împuternicit în baza HCL nr............/2019; 

42. Dl. Grama Tache-Cristache, Primar al comunei Odăile, reprezentant al 
comunei Odăile, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

43. Dl. Chiriţă Ionel, Primar al comunei Padina, reprezentant al comunei 
Padina, împuternicit în baza HCL nr........./2019; 

44. Dl. Stoica Nicolae, Primar al comunei Pănătău, reprezentant al comunei 
Pănătau, împuternicit în baza HCL nr. ......../2019; 

45. Dl. Ștefan Nicușor, Primar al comunei Pardoși, reprezentant al comunei 
Pardoși, împuternicit în baza HCL nr. ........./2019; 

46. Dl. Enache Cornel,  Primar al comunei Pietroasele, reprezentant al 
comunei Pietroasele, împuternicit în baza HCL nr. ............/2019; 

47. Dl. Chiru Marius-Viorel, Primar al comunei Podgoria, reprezentant al 
comunei Podgoria, împuternicit în baza HCL nr. ....../2019; 



48. Dl. Munteanu Sorin, Primar al comunei Poșta Cîlnău, reprezentant al 
comunei Poşta Cîlnău, împuternicit în baza HCL nr. ....../2019; 

49. Dl. Leaua Florin, Primar al comunei Puiești, reprezentant al comunei 
Puiești, împuternicit în baza HCL nr. ......../2019; 

50. Dl. Manu Vergilius-Luis,  Primar al comunei Racoviţeni, reprezentant al 
comunei Racoviţeni, împuternicit în baza HCL nr.........../2019; 

51. Dl. Stanciu Dumitru, Primar al comunei Râmnicelu, reprezentant al 
comunei Râmnicelu, împuternicit în baza HCL nr............/2019; 

52. Dna Vlad Domnica, Primar al comunei Robeasca, reprezentant al 
comunei Robeasca, împuternicită în baza HCL nr. ............./2019; 

53. Dl. Snae Florin,  Primar al comunei Ruşeţu, reprezentant al comunei 
Ruşeţu, împuternicit în baza HCL nr. ............/2019; 

54. Dl Ilie Constantin, Viceprimar cu atribuții delegate de primar al comunei 
Săgeata, reprezentant al comunei Săgeata, împuternicit în baza HCL nr....../2019; 

55. Dl. Vișoiu Valeriu,  Primar al comunei Săhateni, reprezentant al comunei 
Săhateni, împuternicit în baza HCL nr. ............../.2019; 

56. Dl. Dinu Nicolae, Primar al comunei Sărulești, reprezentant al comunei 
Sărulești, împuternicit în baza HCL nr. ............/2019; 

57. Dl. Răican Traian, Primar al comunei Scorțoasa, reprezentant al comunei 
Scortoasa, împuternicit în baza HCL nr. ........./2019; 

58. Dl. Dumitrescu Corneliu,  Primar al comunei Siriu, reprezentant al 
comunei Siriu, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

59. Dl. Andrei Ion, Primar al comunei Smeeni, reprezentant al comunei 
Smeeni, împuternicit în baza HCL nr. ............./2019; 

60. Dl. Gioabă Stelian, Primar al comunei Stîlpu, reprezentant al comunei 
Stîlpu, împuternicit în baza HCL nr............./2019; 

61. Dl. Panțuru Viorel, Primar al comunei Topliceni, reprezentant al 
comunei Topliceni, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

62. Dl. Stoica Aurel, Primar al comunei Ţintești, reprezentant al comunei 
Ţintești, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

63. Dl. Armeanu Valeriu,  Primar al comunei Ulmeni, reprezentant al 
comunei Ulmeni, împuternicit în baza HCL nr. ........./2019; 

64. Dl. Tirizică Gheorghiţă, Primar al comunei Unguriu, reprezentant al 
comunei Unguriu, împuternicit în baza HCL nr. .........../2019; 

65. Dl. Firon Gheorghe, Primar al comunei Vadu Paşii, reprezentant al 
comunei Vadu Paşii, împuternicit în baza HCL nr......../2019; 

66. Dl. Mușat Marian, Primar al comunei Valea Salciei, reprezentant al 
comunei Valea Salciei, împuternicit în baza HCL nr. ....../2019; 

67. Dl. Ceauș Titus, în calitate de Viceprimar cu atribuții delegate de primar, 
reprezentant al comunei Vernești, împuternicit în baza HCL nr. ....../2019; 

68. Dl. Coman Ion,  Primar al comunei Vintilă Vodă, reprezentant al comunei 
Vintilă Vodă, împuternicit în baza HCL nr......../2019; 



69. Dl. Dedu Romi, Primar al comunei Viperești, reprezentant al comunei 
Viperești, împuternicit în baza HCL nr. ............/2019; 

70. Dl. Spiță Dumitru, Primar al comunei Vîlcelele, reprezentant al comunei 
Vîlcelele, împuternicit în baza HCL nr. ....../2019; 

71. Dl. Lazăr Alexandru,  Primar al comunei Zărnești , reprezentant al 
comunei Zărnești, împuternicit în baza HCL nr. ........../2019; 

72. Dl. Nedelcu Nicolaie, Primar al comunei Ziduri, reprezentant al comunei 
Ziduri, împuternicit în baza HCL nr. ............./2019; 

 
     Administrarea Asociaţiei 
    Consiliul de Administrație este organul de administrare al Asociaţiei, format 
din preşedintele Asociaţiei şi din 4 (patru) membri numiţi de către Adunarea 
Generală pe o perioadă de 4 ani. 
         Componenţa Consiliului de Administrație va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând 
principiul reprezentării prin rotaţie. 
      Primul Consiliu de Administrație are următoarea componenţă:  
 

1.  Dl. Neagu Petre-Emanoil - președintele Asociației, reprezentant al 
Județului  Buzău, posesor al CI seria ....... nr. ........, eliberată de.................., la data 
de ..............., CNP .........................; 
  

2. Dl. Gherghiceanu Ion, reprezentant al orașului Pătârlagele, posesor al CI 
seria ............ nr........., eliberată de ................, la data de ................., CNP 
..............................; 
 

3. Dl. Dumitrașcu Florin, reprezentant al orașului Pogoanele, posesor al CI 
seria .............. nr..............., eliberată de .................., la data de.................., CNP 
............................................; 
 

4. Dl. Chircă Ștefan, reprezentant al comunei Merei, posesor al C.I. seria 
........ nr. ......................., eliberată de............................, la data de ..................., CNP 
..................................; 
 

5. Dl. Stanciu Dumitru, reprezentant al comunei Rîmnicelu, posesor al CI 
seria ............ nr. ....................., eliberată de .........................., la data de 
........................, CNP ...............................; 
 
 
 
 
 

1. Controlul financiar al Asociaţiei 
 

     Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de 
Adunarea Generală pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii 
mandatului. 



          Primul cenzor al Asociației este dl Lăcustă Ion, cu domiciliul în 
..................................................................................................., posesor al CI seria 
............ nr. ..........., eliberată de ...................................., CNP ..............................; 
 
 VIII. DISPOZIȚII FINALE 
      Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se 
împuterniceşte domnul Gavrilă  Mihai - Laurențiu, secretarul județului Buzău, cu 
domiciliul în ..................................................................................................., 
posesor al CI seria ............ nr. ..........., eliberată de ...................................., CNP 
..............................; 
 
 Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în ________ exemplare 
originale, azi, data autentificării. 
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