HCL 8 – Aprobarea participarii comunei Prejmer in calitate de membru
fondator la constituirea Asociatiei “Valea Zimbrilor”- Vama Buzaului
2008-02-22

Art. 1..Se aproba asocierea comunei Prejmer in caliatate de membru fondator cu comuna Vama
Buzaului si Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov pentru constituirea Asociatiei
“Valea Zimbrilor- Vama Buzaului”;
Art. 2. Se aproba alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al comunei Prejmer pe anul
2008, reprezentand aportul in numerar al comunei la constituirea patrimoniului initial al asociatiei;
Art. 3. Se aproba Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei “Valea Zimbrilor- Vama Buzaului judetul
Brasov conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta cu urmatoarele amendamente;
(1)Cenzorul trebuie sa fie o persoana neutra si sa aiba pregatire de specialitate; In cazul dizolvarii
asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii revin de drept asociatilor.
(2) În cazul în care nu se produc modificări substanţiale în proiectele de Act constitutiv şi Statut,
după autentificarea lor de către notarul public, conform legii, acestea nu vor fi supuse aprobării
ulterioare a autorităţilor deliberative.
(3) Orice modificare substanţială ulterioară a actelor prevăzute mai sus se va realiza prin Act
adiţional, aprobat în prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale asociate si ale ADDJBv.
(4) Statutul Asociaţiei va fi amendat, în funcţie de modificările legislative intervenite în domeniul
asocierii unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art. 4. Se aproba cotizatia anuala a comunei Prejmer pentru sustinerea activitatilor asociatiei,
conform statutului in cuantum de 3000 (trei mii) € care se va achita pana la data de 30 noiembrie
a anului pentru care este datorata.
Art. 5. Pentru atingerea scopului asociatiei respectiv infiintarea unei rezervatii de animale
salbatice la Vama Buzaului se aproba folosinta gratuita a unei suprafate de 80 ha teren din
padurea comunei Prejmer de la Vama Buzaului in suprafata totala de 640 ha, pe o perioada
determinata de 25 (douazecisicinci) ani, cu exceptia drepturilor si obligatiilor prevazute de
normele si reglementarile silvice, sens in care Cap. VI art. 47 din Statut se va modifica in mod
corespunzator.
Art. 6 Se împuterniceşte Dl. Serban Todorica Constantin, primar al comunei Prejmer, sa
reprezinte comuna Prejmer la Adunarea Generala a Asociatiei, să semneze în numele şi pe
seama comunei Prejmer, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;
Art.7. Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei.
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