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Hotărâre 

pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare 
 Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”     

 
 

Consiliul Local al orașului Pogoanele; 
Având în vedere: 

    -    adresa nr. 3324 /15.02.2023 înregistrată la primăria orașului Pogoanele sub 
nr. 45/16.02.2023 prin care ne propune adoptarea unei hotărâri privind 
dizolvarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020” la 
care orașul Pogoanele este membru asociat 
    -    raportul secretarului general al orașului Pogoanele nr. 3569/21.02.2023. 
    -   referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele, înregistrat la nr. 
3570/21.02.2023 pe proiectul de hotărâre; 
    -  Hotărârea Consiliului Local al orașului Pogoanele nr.23/24.04.2019 privind 
aderarea orașului Pogoanele la Asociația de Dezvoltare „ADI PROGAZ BUZĂU 
2020”;              
    -  prevederile art.28 și ale art.31 din Statutul Asociației de Dezvoltare “PROGAZ 
BUZĂU 2020”; 
    - prevederile art.54 alin. (1), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, cu 
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
    - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile de utilitate publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
    -  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele 
        În temeiul art.129 alin.(1) lit. „d”, art.139, alin.(3) lit. d) și f) și art.196 alin. 
(1), lit. „a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă dizolvarea, lichidarea și radierea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”; 
 Art.2.Se împuternicește primarul orașului Pogoanele în Adunarea 
Generală a Asociației să voteze deciziile cu privire la procedura de dizolvare, 
lichidare și radiere, conform prevederilor legale. 



Art.3.Primarul orașului Pogoanele și Secretarul General al orașului 
Pogoanele vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.Secretarul General al orașului Pogoanele va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului Județului Buzău, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”, precum și  publicarea pe site-ul 
Consiliului local al orașului Pogoanele. 
 
 
 
               Președinte de ședință,                              Contrasemneză Secretar General, 
                Consilier Vlad Tudor                                     Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 
Nr.  13 / 28.02.2023 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 28 februarie 2023, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


