
 

 

Proiect 
ROMÂNIA                       

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri/demersuri  
cu privire la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

„Eco Buzău 2009” la care comuna Beceni este membru asociat 
 
 Consiliul local al comunei Beceni; 
 Având în vedere: 

- referatul Primarului comunei Beceni de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr. 5563/20.06.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate;  

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Beceni anexate 
la hotărâre; 

- adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 5554/17.06. 2022; 

- Încheierea civilă nr. 16.10.2020 a Judecătoriei Buzău, din dosarul 

nr.11910/200/2020 privind validare a mandatului Primarului comunei Beceni; 

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

- prevederile art. 89-91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, 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.(1).Se desemnează Primarul comunei, domnul Adrian BURLACU în calitate 

de reprezentant al comunei Beceni, în Adunarea Generală a Asociației  de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009”. 

         (2). Se desemnează domnul Dumitru Laurențiu CONSTANTIN în calitate de 

înlocuitor al reprezentantului comunei Beceni în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, în situaţia în care, din motive obiective, 

reprezentantul se află în imposibilitatea participării la şedinţele Adunării Generale. 

Art.2. Se împuternicește reprezentantul comunei Beceni în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, să voteze pentru aprobarea 
modificării prin Acte Adiţionale a Actului Constitutiv şi  Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009”,conform prevederilor art.1. 

 
Art.3. Se împuterniceşte domnul Mihai-Laurenţiu Gavrilă, Secretarul General al 

Judeţului Buzău, în calitete de Presedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco 
Buzău 2009”, să semneze Actele Adiţionale menţionate la art.2 şi să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi 



 

 

Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Buzău.  

 
Art.4. Secretarul general al comunei Beceni va asigura comunicarea hotărârii 

instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

                                    
 
 

 
INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian BURLACU 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                       Elena CÂRCEI  
 
 

 
 
 

Beceni 
 
Nr.43/20.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


