
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURIU 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

‘’PROGAZ BUZĂU 2020’’ 
 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu, judeţul  Buzău, 
Luând în considerare prevederile: 
a) art. 120, alin.(1), art. 121, alin.(1), din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și art. 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) Hotărârii Consiliului Local Unguriu nr. 16/2019 privind aprobarea participării 

comunei Unguriu prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‘PROGAZ BUZĂU 2020’’ ; 

e) art. 28 și art. 31 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‘’PROGAZ 
BUZĂU 2020’’ ; 

f) prevederile art. 54 alin. (1), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire 
la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

g) prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Având în vedere : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei  Unguriu nr.       /2023; 
b) raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.       /2023; 
c) avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local Unguriu; 
d) adresa Consiliului județean Buzău nr. 3324/15.02.2023, 

 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. „d”, art.139, alin.(3) lit. d) și f) și 

art.196 alin. (1), lit. „a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, emite următoarea  

HOTĂRÂRE : 
 

 Art.1. Se aprobă dizolvarea, lichidarea și radierea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”. 
 Art.2. Se împuternicește primarul comunei Unguriu în Adunarea Generală a 
Asociației să voteze deciziile cu privire la procedura de dizolvare, lichidare și radiere, 
conform prevederilor legale. 
 Art.3. Primarul comunei Unguriu și secretarul general al comunei Unguriu vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.4. Secretarul  general al comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  
şi  transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor, instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  şi  
juridice  interesate. 

           Initiator,    Avizat legalitate, 
            Primar,                                                    Secretar general delegat, 
Ing. Tirizică Gheorghiță                                         Sava Alexandra-Elena                  
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