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H O T A R A R E 

privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei 
„Sanatate pentru Valea Buzaului" 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand Tn vedere: 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu Tnregistrata cu nr. 

13285/02.12.2013; 
- raportul nr. 13284/02.12.2013 al biroului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al primarului orasului Nehoiu; 
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
- prevederile O.G nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si 

completata ulterior; 
- dovada disponibilitatii denumirii asociatiei, comunicata de catre Serviciul 

Comunicare sj Relatii Publice din cadrul Ministerului Justitiei sub nr. 
129325/31.10.2013; 

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) sj alin. (7) lit. c), ale art. 45 
alin. (2) lit. f) si art. 46-48 si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind 
administrate publica locala, republicata, cu modificarile sj completarile 
ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art.1 (1) Se aproba participarea Consiliului Local al orasului Nehoiu Tn 
calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei „Sanatate pentru Valea 
Buzaului", cu rang de asociatie denumita Tn continuare si Asociatia. 

(2) Se aproba Actul constitutiv sj Statutul asociatiei care sunt 
prevazute Tn anexele nr.1 §i nr. 2 la prezenta hotarare si care fac parte 
integranta din aceasta. 

Art. 2 (1) Se desemneaza domnul primar Lungu Florentin, sa reprezinte 
Asociatia Tn fata oricarei institutii sau autoritati si sa solicite orice document 
care este necesar pentru Tnfiintarea asociatiei. 

(2) La autentificarea sau atestarea Actului constitutiv si Statutului 
se va asigura ca si celelalte hotarari ale asociatilor sa nu cuprinda |>r«evederi 
contrare sau complementare Statutului Asociatiei „Sanatate pentn/ Valea 
Buzaului", sau hotararii Consiliului Local, iar Tn caz contrar 
refacerea hotararii ori neparticiparea Tn asociatie. 

Art. 3 Se desemneaza dl. Lungu Florentin, primar al orasului 
calitate de reprezentant al orasului Tn Adunarea Generala a Asociati 



Art. 4 Se desemneaza dl. Lungu Florentin, primar al orasului Nehoiu in 
calitate de reprezentant al orasului Tn Consiliul Director al Asociatiei. 

Art. 5 (1)Se aproba suportarea de la bugetul ora§ului Nehoiu a sumei de 
1000 lei reprezentand contributia la patrimoniul initial al Asociatiei. 

(2) Se aproba suportarea de la bugetul ora§ului Nehoiu a 
cuantumului cotizatiei lunare de 5 (cinci) lei stabilita de Adunarea Generala, 
conform Statutului asociatiei. 

Art. 6 Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza 
persoanele prevazute la art. 2, art. 3 si art. 4, precum si serviciile, birourile si 
compartimentele, dupa caz, din cadrul aparatului propriu al primarului. 

Art. 7 Prezenta hotarare intra Tn vigoare de la comunicare, Tn baza 
prevederilor art. 48 alin. 2 art. 49 alin. 1 teza II si art. 115 alin. 4 si 5 din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata Tn 2007, cu 
modificarile sj completarile ulterioare. A 
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu 17 voturi „pentru", - voturi „impotriva", -
„abtineri"din totalui de 17 consilieri in functie prezenti. 


