
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VINTILĂ  VODĂ 

CONSILIUL  LOCAL, 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării Statutului şi Actului constitutiv ale  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

  

 

          Consiliul  local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară în data de 29.11.2019; 

 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare  al Primarului  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, 

înregistrat sub nr.6265/28.11.2019; 

-referatul de specialitate al viceprimarului comunei Vintilă Vodă, judeţul 

Buzău, înregistrat sub nr.6268/28.11.2019; 

 -rapoartele  de  avizare  ale   comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului 

local al  comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 

- prevederile art.89, art.90 şi art.91 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

           În temeiul  art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ ; 

 

H  O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 dl. COMAN ION, primar al comunei  VINTILĂ 

VODĂ, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Vintilă 

Vodă, 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 11.01.1962,  la  Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Jud. 

Buzău, Mun.Buzău, Str. Ion Heliade Rădulescu,  nr. 67, posesor al C.I. seria XZ, 

nr. 731737, 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 comunei  va  comunica  prezenta hotărâre primarului 

comunei Vintila Vodă, Instituţiei  Prefectului-Judeţul Buzău, instituţiilor şi 

persoanelor interesate, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege .        

          

         NR. 60 

 

         VINTILĂ  VODĂ, 29 NOIEMBRIE 2019 

 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                      Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                  Secretar general U.A.T., 

 

      GĂINUŞĂ DUMITRU                                           LUNGU MIHAELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  29 NOIEMBRIE 2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din numărul  total  de 10  
consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 

 


