
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTARARE NR. 53 
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  
„Eco Buzău 2009” la care comuna Vadu Pasii 

este membru asociat 
 
 Consiliul local al comunei Vadu Pasii 
 Având în vedere: 

- adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 6742/08.05.2020; 
- referatul Primarului comunei Vadu Pasii de iniţiere a proiectului de hotărâre 

înregistrat la nr. 5734/22.05.2020; 
- raportul Secretarului general al comunei  nr.5735/22.05.2020; 
- Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. 
6833/22.06.2020; 

- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 
2009”; 

- prevederile art. 89-91 și art. 605 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţii şi fundaţii, 
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. Se aprobă modificarea capitolului „Administrarea Asociaţiei” din  

Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, 
prin Act Adiţional, în sensul înlocuirii paragrafului “Consiliul Director este organul 
executiv de conducere al Asociaţiei, 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 (patru) membri aleşi din rândul 
membrilor adunării generale a asociaţiei, pe o perioadă de 4 (patru) ani”. 

 



 

 

Art.2.(1). Se aprobă modificarea art. 23, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, prin Act Adiţional, în sensul 
înlocuirii paragrafului “Consiliul Director este organul executiv de conducere al 
Asociaţiei, 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 (patru) membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei, 
pe o perioadă de 4 (patru) ani”. 

 
(2) Se aprobă modificarea art. 24 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, prin Act Adiţional, în sensul completării 
Consiliului Director cu doi membri. 

 
Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul comunei Vadu Pasii în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” să voteze, 
în favoarea aprobării modificării prin Acte Adiţionale, a Actului Constitutiv şi  
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”. 

Art.4.(1) Se împuterniceşte domnul Mihai-Laurenţiu Gavrilă, Secretarul 
General al Judeţului Buzău, să  semneze Actele Adiţionale menţionate la art.3. 

 
Art.5.Se împuterniceşte domnul Mihai-Laurenţiu Gavrilă, Secretarul General 

al Judeţului Buzău, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei Buzău.  

Art.6. Secretarul general al municipiului/comunei/orașului va asigura 
comunicarea hotărârii instituţiilor şi autorităţilor interesate. 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                         SECRETAR GENERAL, 
 
                     VOICU VASILE                        TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PAŞII 
22 iunie 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu   10  voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 4 abţineri din numărul 
total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  14  consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 

 


