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HOTĂRÂRE NR. 3 
privind aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
 
 

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii ,Judeţul  Buzău; 
       Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 575/20.01.2020, a domnului Firon Gheorghe, primarul 
comunei Vadu Paşii; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 576/20.01.2020; 
- Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 1168/31.01.2020; 
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” 
- Prevederile art.89 – 91 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
    

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 22 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”  in sensul inlocuirii paragrafului “Consiliul Director este organul 
executiv de conducere al Asociatiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri 
numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 (patru) ani.”, 

cu paragraful: „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei format 
din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a 
asociaţiei, pe o perioada de 4 (patru) ani.” 

Art. 2 . Se aprobă modificarea capitolului ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI din Actul 
Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” in sensul inlocuirii 
paragrafului “Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din 
preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 
(patru) ani.”, 

cu paragraful: „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei format 
din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a 
asociaţiei, pe o perioada de 4 (patru) ani.” 

Art. 3. Se împuterniceşte dlFiron Gheorghe, primar al comunei Vadu Pasii, să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local Vadu Pasii, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară „ Buzău 2008”. 

Art. 4. Se împuterniceşte Dl. Director executiv - Raicu Constantin, cetăţean român, 
născut la data de    la  Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Jud. Buzău, Mun.Buzău, Str. Ion  , posesor 
al C.I. seria XZ, nr.  , eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 29.12.2015, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de 
pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 



Art.5. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 
prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la instituţia Prefectului Buzău. 

 
      
 
  PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
31 IANUARIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi  0 abţinere din 

numărul total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  15   consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


