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                                ROMÂNIA 
    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

                    PIETROASELE 
                             JUDEȚUL BUZĂU  

                        Tel/Fax: 0238 512 000 

            e-mail: primariapietroasele@yahoo.com 

                   

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pietroasele în 
Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 
 

- referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrat la 

nr.1542/12.04.2022; 
- raportul compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la nr. 

1543/12.04.2022 

 Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr.170/04.04.2022, inregistrata la UAT 

Pietroasele la nr.1429/04.04.2022; 

 Adresa Comunei Boldu nr.1121/23.03.2022 privind primirea comunei 

in cadrul A.D.I. „Buzau 2008” 

 HCL nr. 17/ 22.03.2022 privind participarea comunei Boldu in calitate 

de membru asociat la ADI „Buzau 2008”; 

 Prevederile art. 13 din Statutul A.D.I. „Buzău 2008” : „Pentru a vota 

hotărârea de acceptare, a noilor membri,  reprezentanții asociaților în adunarea 

generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea 

unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre 

a consiliului local sau județean, după caz.” 

 Prevederile art. 16 alin. (2) lit. j) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”: 

„Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt: 

...  j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, precum şi a retragerii şi 

excluderii unor membri din Asociaţie;” 

 Prevederile art 21 alin. (1) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”: „Hotărârile 

adunării generale a asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 

16 alin 2, lit. i) -  j) şi  art.16 alin.(3), lit. a), c),d),si f), nu pot fi votate de 

reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui 

mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii 

deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 

 Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 

 Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – 

cadru si statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu 

obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. 

 Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si 

de canalizare; 
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 prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicata; 

 raportul de avizare nr.1726/28.04.2022 al comisiei pentru programe de 

dezvoltare economico-sociala,buget finante, administrarea bugetului privat al 

comunei,agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,servicii si 

comert  si alcomisiei pentru administratie publica locala,amenajare teritoriu si 

urbanism, protectia mediului si turism; 

 Prevederile art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), art. 132  

OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

În temeiul art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului Enache 

Cornel reprezentantul Comunei Pietroasele în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării 

Generale a Asociatiei de Devoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea 

primirii comunei Boldu  în Asociație. 

Art2.Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Buzău 2008”, prin act aditional, în mod corespunzator. 

Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Enache Cornel  să 

semneze în numele şi pe seama Consiliului Local  Pietroasele actul adiţional și 
Statutul actualizat. 

Art. 4. Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, directorul executiv 

al A.D.I „Buzau 2008”, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 

înregistrarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa 

Judecătoriei Buzău. 

Art.5. Prezenta hotarare are caracter individual și va fi dusă la 

îndeplinire de persoana nominalizata la art. 1.  

 Art.6. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” 

din O.U.G nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

                                                                                                    
 

contrasemneaza                                                                                                            

                                                                                                secretar general, 
                                                                                               Matache Aurelia 

Nr.31 

Data: 28 .04.2022 
 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in 

sedinta ordinara din data de 28.04.2022, cu respectarea prevederilor art.139 
din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu un numar de 12 voturi 

pentru, - abtineri si - voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in 

functie si 12 consilieri prezenti la sedinta.                                    
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