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H O T A R A R E 
pentru modificarea unor articole din Hotărârea nr. 122/2014 a Consiliului Local 

al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului Buzău, în 
calitate de asociat – membru fondator, la constituirea, Asociaţiei CLLD Buzău, 

judeţul Buzău 
 
 
      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
      Având în vedere : 
      - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub nr. 
66/CLM/2015, prin care se propune modificarea unor articole din Hotărârea nr. 
122/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării 
municipiului Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea 
Asociaţiei CLLD Buzău, judeţul Buzău; 
      - raportul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, precum şi avizul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările ulterioare. 
    In temeiul art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. f) 
şi alin.(5) şi art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T A R A S T E: 
  
       Art.I.- Se aprobă modificarea art. 3, alin. (1) din Hotărârea nr. 122/2014 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului 
Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei CLLD 
Buzău, judeţul Buzău, şi va avea următorul cuprins:  
 " Art.3.-(1). Se mandatează domnul viceprimar Dunel Alexandru să 
participe, în numele şi pentru municipiul Buzău, pentru semnarea modificărilor 
şi completărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei aprobat prin Hotărârea 
nr. 160/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cât şi a celorlalte 
documente". 
 Art.II.- Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 122/2014 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului 
Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei CLLD 
Buzău, judeţul Buzău, şi va avea următorul cuprins:       

" Art.5.- Se desemnează domnul Dunel Alexandru, viceprimar al 
municipiului Buzău, cetăţean român, născut la data de  01 noiembrie 1950, cu 



domiciliul în municipiul Buzău, strada Gheorghe Lazăr nr.2, judeţul Buzău, 
posesor al CI seria XZ, nr.634379, eliberat de SPCLEP Buzău la data de 25 
decembrie 2008, în calitate de reprezentant al municipiului Buzău în Adunarea 
Generală şi în Consiliul Director al asociaţiei." 

Art. III.- Hotărârea nr. 122/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind aprobarea participării municipiului Buzău, în calitate de asociat – 
membru fondator, la constituirea Asociaţiei CLLD Buzău, judeţul Buzău, se va 
modifica conform prezentei hotărâri. 
      Art.IV.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei 
Publice Locale, precum şi persoana nominalizată la art.(3), alin. (1) şi art.(5), va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA, 
consilier Lambru Daniel   
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 30 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(2), lit. f) şi alin.(5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  21 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 


