
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTA ALBA 
JUDETUL BUZAU 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Eco Buzău 2009" la care comuna Balta Alba,judetul Buzau 

este membru asociat 

Consiliul local al comunei Balta Alba,judetul Buzau; 
Având în vedere: 

- adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 
2426/08.05.2020; 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Balta Alba de iniţiere a
proiectului de hotărâre înregistrat la nr.2484/12.05.2020;

- raportul de specialitate al compartimentului contabilitate,taxe si
impozite locale nr.2483/12.05.2020;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Balta
Alba nr.88,89,90/29.05.2020, anexate la hotărâre;

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

- prevederile art. 89-91 şi art. 605 din Ordonanţa de Urgenţă 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.

îri temeiul art. 129, alin.(2), lit. d) şi art. 139, alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi 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 
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