
ROMÂNIA 
COMUNA MOVILA BANULUI 

CONSILIUL LOCAL MOVILA BANULUI 
 

HOTĂRÂREA NR. 40/29.09.2017 
privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi 

Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la 
care comuna VILCELELE si comuna  BOZIORU sunt  membre asociate 

 

Consiliul LOCAL MOVILA BANULUI  

Având în vedere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre inregistrata sub 

numarul 5159/05.09.2017 

•  Raportul de specialitate inregistrat sub numarul 5160/05.09.2017 

• Avizul comisiei de specialitate inregistrat sub 

numarul5161/05.09.2017 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 14/26.05.2017 privind asocierea 

comunei Vilcelele, prin Consiliul Local al comunei Vilcelele, la 

A.D.I. „Buzău 2008”; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 18/22.08.2016 privind asocierea 

comunei Bozioru, prin Consiliul Local al comunei Bozioru, la 

A.D.I. „Buzău 2008”; 

• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicata, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, art. 13 coroborat cu art. 16 alin. (2) 

lit. j) din Statutul Asociaţiei 

 

În temeiul art. 11,  art. 36 al. (2) si al. (7) precum şi art. 45 al. (2) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă primirea în calitate de noi membrii  a Comunelor 

Vilcelele, Bozioru. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” în mod corespunzător. 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Buzău 2008” în mod corespunzător. 

 

Art. 4. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local Movila 

Banului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze în favoarea aprobării 

primirii în calitate de noi membrii a Comunelor Vilcelele, Bozioru 

precum şi în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul 

constitutiv şi  la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008”. 

 

Art. 5.  Se împuterniceşte Dl Moise Dorin Romica, primar al 

comunei Movila Banului, cetăţean român, născut la data de 3.09.2017, 

la Mun.Buzau ,domiciliat în Sat Limpezis, comuna Movila  

Banului, posesor al C.I./B.I. seriaXZ, nr.415980 eliberat /ă 

deSPCLEP Buzau, la data de 25.05.2009, să semneze în numele şi pe 

seama Consiliului Local, Actele Adiţionale. 

 

Art. 6. Se împuterniceşte Dl. 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 Intercomunitară „Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 

 

Art. 7.  Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al 

Consiliului Local Movila Banului vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 PETRE MANEA 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR  

IOSIV MIRELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in 
sedinta din data de.29.09.2017 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din 
legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un numar de 11 voturi 
pentru, 0  abtineri si 0  voturi impotriva , din numarul total 11  de consilieri in functie 
si 11 consilieri prezenti la sedinta 
 


