
 

 

ROMÂNIA 
                            JUDEŢUL BUZĂU                    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÂRSCOV 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul 
Buzăului” la care comuna Pârscov este membru asociat 

 
 Consiliul local al comunei Pârscov 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Pârscov de iniţiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr.3043/07.05.2021; 

- raportul de specialitate al Secretarului general al comunei nr.           
3044/07.05.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 
Pârscov , anexate la hotărâre; 

- adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub 
nr.3032/06.05.2021; 

- 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 Neagu Gheorghe în calitate de 
înlocuitor al reprezentantului comunei Pârscov , 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. 
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           (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 Pârscov , în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului”-
Primarul comunei Pârscov , domnul Mihai Daniel , 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 Pârscov va asigura comunicarea 

hotărârii instituţiilor şi autorităţilor interesate. 
     Președintele ședinței, 
 
     Consilier Gheorghe Neagu 
 
 
Pârscov,10 mai 2021. 
Nr.11. 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

Neculai Calen 
 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta de indata din data de 
10.05.2021 ,cu respectarea prevederilor art 139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ ,cu un 
numar de voturi  15 pentru,    - abtineri  si  - voturi   impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 
15 consilieri prezenti la sedinta, . 
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Anexa	nr.	1	
la		Hotărârea		Consiliului	local	al	 comunei	Pârscov	

nr.11/10.05.2021	
	

Nodificări	la	Statutul	Asociației	de	Dezvoltare	Intercomunitară	„Ținutul	
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	administrație”	se	
înlocuieste	cu	denumirea	“Consiliul	Director”,	 în	 	conformitate	 	cu	prevederile	
art.	 91	 din	 Ordonanța	 de	 Urgență	 	 a	 	 Guvernului	 	 nr.57/2019,	 privind	 Codul	
administrativ,	cu	modificarile	și	completările	ulterioare.	
	

2. Art.1.	 din	 cadrul	 capitolului	 I.	 Denumirea,	 sediul,	 forma	 jurîdică,	
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	 și	principiile	

Asociației,	se	completează	cu	aIin.(3)	:	
(3)	Inițierea	și	realizarea	procedurilor	aferente	accedării,	obținerii,	

menținerii	și	pregătirii	validării/revalidării	statutului	de	Geoparc	Internațional	
UNESCO	pentru	Ținutul	Buzăului.	

	
4. Art.5.  din  cadrul  capitolului  II. Scopul, obiectivele și principiile 

Asociației se completează cu următoarele obiective: 
• asigurarea unui sistem de comunicare direct și eficient cu 

autoritățile locale membri în cadrul Asociației, cu colaboratori instituționali, 
economici și media din județul Buzău ; 

• includerea Geoparcului Ținutul Buzăului în strategiile de 
dezvoltare durabilă a județului Buzău cu acțiuni/activități specifice. 

 
5. Art.8. alin.(1} din cadrul capitolului III. Membrii asociației se 

completează cu sediul asocia!i Ior și se modifică denumirea asociatului în 
sensul înlocuirii denumirii autorității deliberative a unității administrativ- 
teritoriale cu denumirea unității administrativ- teritoriale, în conformitate cu 
prevederile art. 89 aIin(1) din Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului nr.57/20 
19, privind Codul administrativ. 



6. Art.8. aIin(2) și alin.(3) din cadrul capitolului  III. Membrii  asociației 
se modifică și va avea următorul conținut: 

(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 adminîstrativ-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	asociației	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.	

t2)	Acceptarea	de	noi	membri	se	face	cu	acordul	asociatilor	pe	
baza	 hotărârii	 autorității	 deliberative	 a	 acestora.	 In	 urma	 adoptării	 hotărârii	
Adunării	Generale	a	asociaților	de	a	accepta	un	nou	membru,	se	va	încheia	un	
act	 adițional	 la	 prezentul	 Statut	 prin	 care	 noul	 membru	 va	 fi	 menționat	 în	
continutul	Statutului.	

Alin.	(3)	se	elimină.	
	

8. Art.10. aIin.(1} din cadrul capitolului III. Membrii asociației, se 
modifică și va avea următorul conținut: 

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

a) renunțarea la calitatea de membru ; orice membru al Asociației 
se poate retrage oricând, pe baza hotărârii autorității deliberative a 
asociatului respectiv, cu condiția să notifice preşedintelui Asociației și 
celorlalți asociați intenția sa ; 

b) excluderea din asociație ; Adunarea Generală va hotărî excluderea 
unui membru din Asociație în următoarele situații:




































