
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

HOTARARE 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  

„Eco Buzău 2009” la care comuna Pietroasele 

este membru asociat 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Având în vedere: 
 

- adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 6742/08.05.2020, inregistrata la 

UAT Pietroasele sub nr.1635/08.05.2020; 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzău, înregistrat la 

numărul 1655 din data de 11.05.2020; 

- raportul Compartimentului de specialitate din  cadrul UAT  Pietroasele, înregistrat cu 

numărul 1654 din data de 11.05.2020; 

- 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. 

- Avizul comisiei pe domenii; 

 

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, domnul Cornel Enache, avand functia de 

Primar, 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. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

 

Presedinte de sedinta, 

Filip Stefan 

                                          contrasemneaza    

Secretar general,                                                                                                         

                                                                                                         Matache Aurelia 

Nr.24/25.06.2020 

 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 25.06.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total 

de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.1655 din 11.05.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Eco Buzău 2009” la care comuna Pietroasele 

este membru asociat 

 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a fost 

constituită în scopul înfiinţării, exploatării şi gestionării în comun a serviciilor 

de salubrizare a localităţilor precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 

investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării 

şi dezvoltării a sistemelor de utilităţi publice. 

Conform prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009” modificarea actelor constitutive se aprobă 



de către autoritatea deliberativă a fiecărei unităţi administrativ teritoriale 

asociate. 

Potrivit prevederilor capitolului „Administrarea Asociaţiei” din Actul 

Constitutiv, respectiv ale art.23 din Statutul Asociaţiei, 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. 

Urmare adoptării Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, art.91, alin (6) prevede:“Consiliul director este organul 

executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este 

format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel 

puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Prin 

statut, asociaţii pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiţia 

ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie 

impar.” 

 Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 

6742/08.05.2020, inregistrata la UAT Pietroasele sub nr.1635/08.05.2020, cât şi în aplicarea 

prevederilor mai sus menţionate, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Eco Buzău 2009” are obligaţia de a revizui actele constitutive, cu privire la 

compunerea Consiliului director determinată de intrarea în vigoare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

În consecinţă, este necesară modificarea atât a Actului Constitutiv cât şi 

a Statutului Asociaţiei prin Acte adiţionale, în sensul celor menţionate. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 PRIMAR, 
 

______________________ 



 
DR/MDDDDDDD 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.1654 din 11.05.2020 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Eco Buzău 2009” la care comuna Pietroasele 

este membru asociat 



 
 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Pietroasele, 

s-a constatat că sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi prevederile Ordonanţei 

de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Cadrul legislativ mai sus menţionat impune obligativitatea ca fiecare 

membru fondator/asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco 

Buzău 2009”, prin organul său deliberativ, să aprobe modificarea Statutului şi 

a Actului Constitutiv. 

Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

NR._____ DIN 25.06.2020 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(3) 

 



  

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Eco Buzău 2009” la care comuna Pietroasele 

este membru asociat 

 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 25.06.2020, a analizat  proiectul de 

hotarare  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna 

Pietroaseleeste membru asociat, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus 

pe ordinea de zi a sedintei ordinara din data de 25.06.2020. 

 

COMISIA:  

 

    1.Banica Ionel  - presedinte…………………............................ 

    2. Dumitrascu Dragos Dumitru - secretar ………………....... 

    3.Zaplaic Virgil- membru …………………….......................... 

    4.Mihaiu Ion - membru…………………................................. 

     5.Filip Stefan -membru……….................................................                                                           

 
 


