
JUDEȚUL GIURGIU          

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUTURUGENI       

 

 H O T Ă R Â R E 

privind aderarea unitatii administrativ-teritoriale Buturugeni la ASOCIAȚIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CONSORTIUL ZONAL 

TOPOLOVENI”, precum și pentru împuternicirea primarului localității să semneze 

actele asociației 

 

C O S I L I U L  L O C A L  A L  COMUNEI BUTURUGENI  

 

Având în vedere: 

Actele constitutive ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

”CONSORTIUL ZONAL TOPOLOVENI” (abreviat ADI – CZT) respectiv STATUTUL;  

 Referatul de aprobare al primarului nr.775/11.02.2021 

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr. 776/11.02.2021 

 Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Buturugeni nr.1028/26.02.2021 

 

Văzând prevederile art. 89 alin. 1-4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, ale O.G 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii cu 

modificările și completările ulterioare precum și ale art.37 alin.(3) din Statutul ADI-CZT;   

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. e) și alin. 9  lit. c) precum și al art. 139 

alin. 3 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă aderarea U.A.T. BUTURUGENI, prin Consiliul Local, la 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CONSORTIUL ZONAL 

TOPOLOVENI”, abreviat ADI – CZT, persoană juridică de drept român, începând cu data 

de 26.02.2021  și pentru perioadă de timp nedeterminată. 

Art. 2. Se aprobă plata taxei de înscriere în cadrul asociației, în cuantum de 200 lei 

stabilită prin Hotărârea AGA ADI-CZT nr.6 din 14.12.2016; taxă  care se plăteste o singură 

dată, la depunerea cererii de înscriere, fie în numerar, fie prin ordin de plată.  

 Art.3.  1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. 

(1), pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei 

Buturugteni, judeţul  Giurgiu  



Art. 4. (1) Unitatea administrativ-teritorială Buturugeni este reprezentată de drept 

în cadrul ADI-CZT Topoloveni  de către PRIMAR, domnul Preda Dumitru cu domiciliul 

în comuna Buturugeni județul Giurgiu și posesor al Cărții de identitate seria GG nr.483952 

emisă de SPCLEP Mihailesti la data de 06.11.2018, pentru un mandat de 4 (patru) ani.  

            (2) În situația în care Primarul, în această calitate de reprezentant legal al 

localității, lipsește motivat de la lucrările ADI-CZT, acesta poate fi înlocuit de către 

persoana mandatată (împuternicită) de acesta, de regulă, Viceprimar al localității, dl. Mihai 

Marian cu domiciliul în comuna Buturugeni,satul Padureni, județul Giurgiu posesor al 

Cărții de identitate seria GG nr.525105 emisă de SPCLEP Mihailesti la data de 30.07.2020, 

pentru acelasi mandat de 4 (patru) ani.  

            (3) Consiliul Local al comunei Buturugeni este reprezentat în ADI-CZT de 

către PRIMAR, identificat conform prevederilor alin.(1), sens în care se împuternicește 

prin prezenta hotărâre, pentru un mandat de 4 (patru) ani.  

           (4) În situatia în care Primarul, desemnat în calitate de reprezentant al 

consiliului local conform împuternicirii prevăzute la alin.(3) lipsește motivat de la lucrările 

ADI-CZT, interesele consiliului local vor fi reprezentate de Viceprimar al localității, dl. 

Mihai Marian cu domiciliul în comuna Buturugeni, județul Giurgiu posesor al Cărții de 

identitate seria GG nr.525105 emisă de SPCLEP Mihailesti la data de 30.07.2020, pentru 

acelasi mandat de 4 (patru) ani.  

 

                      (5) În calitățile menționate la alineatele (1) - (4),  Primarul/Viceprimarul 

semnează în numele și pentru unitatea administrativ-teritoaială , respectiv pentru Consiliul 

Local  toate documentele necesare în legătură cu ADI-CZT, adică: Procese Verbale 

încheiate în sedintele adunării generale/consiliului director ; Act Constitutiv și Statut 

modificate, Acte adiționale la actele constitutive – pentru întreaga durată a mandatului de 

4 ani și fără să mai fie necesară adoptarea altei hotărâri de împuternicire. 

 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general : 

*ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  ”CONSORTIUL ZONAL 

TOPOLOVENI”;  *Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu, pentru exercitarea controlului 

de legalitate; *Cosiliului Local și Primarului/Viceprimarului comunei Buturugeni pentru 

ştiinţă şi conformare; *Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, pentru punere în aplicare; *Oricărei persoane interesate. 

 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

Dinu Daniel                              Secretar general 

         Stan Dumitru 

 

 

Buturugeni 

Nr.10/ 26.02.2021 
 


