
  

 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
 
 
Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 
Luând act de: 

a) expunerea de motive a Primarului comunei Pietroasele, Dl  Enache Cornel, 
înregistrată sub nr.3224 din 27.12.2017 prin care se argumentează necesitatea 
înființării unei Asociaţii De Dezvoltare Intercomunitara precum si aprobarea 
participarii comunei Pietroasle in calitate de membru fondator la constituirea 
acesteia în scopul realizarii în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 
zonal sau local în vederea reabilitării infrastructurii şi oferirii de servicii publice 
de interes local locuitorilor unitatilor administrativ- teritoriale componente; 

 
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr.3223 din  27.12.2017 prin care se motivează, în 
drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivității; 

b) avizul Secretarului Comunei dat pe proiectul de hotărâre; 
 

În temeiul art. 36 alin (3) lit.”c”, art. 36 alin (5) lit.”a”, art. 123 alin (1) şi (2), art. 115 lit. 

”b” şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată si republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
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HOTĂRÂREA 
nr. 1  din  31 IANUARIE 2018 

privind infiintarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

BUZAU-VEST si aprobarea participarii comunei Pietroasele in calitate de 

membru fondator la constituirea A.D.I. Buzau-Vest 



HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. - Se aprobă participarea comunei Pietroasele prin Consiliul Local 
Pietroasele, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Buzau-Vest. 

 

Art. 2. - Se aprobă asocierea comunei Pietroasele, în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Vest, persoana juridica română de drept privat, cu 
sediul în Romania, Localitatea Merei, comuna Merei, judetul Buzau. 

 

Art. 3. - Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Buzau-Vest, prevazut in anexa nr 1 la prezenta hotarare. 

 

Art. 4. - Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Vest 
prevazut in anexa nr 2 la prezenta hotarare. 

 

Art.5. (1) Se aprobă participarea comunei Pietroasele, la patrimoniul initial al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-vest cu o contributie în numerar în 
valoare de 2.500 lei. 

 

(2) Se aprobă plata de către comuna Pietroasele, a cotizatiei aferente 
participării ca membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Vest, 
prin raportare la cheltuielile ce se vor efectua pentru activitatea acesteia, în vederea 
atingerii scopurilor pentru care a fost înfiinţată. 

 

Art. 6. - Se împuterniceste Primarul comunei , dl Enache Cornel, să semneze 
pentru si în numele Consiliului Local al comunei  Pietroasele, Actul constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Vest. 

 

Art. 7. - Se desemneaza ca reprezentant al comunei Pietroasele in Adunarea 
Generala a Asociatiei, dl. Enache Cornel Primarul comunei  Pietroasele. 

 

Art.8. - Se împuterniceste dl Vasile Iulian Constantin domiciliat în comuna 
Pietroasele, sat Saringa, judetul Buzau, legitimat cu CI/BI seria  XZ nr. 648573, eliberat 
la data de 29.04.2014 de SPCLEP Sahateni să efectueze operaţiunile bancare necesare 
pentru depunerea capitalului social şi să indeplineasca procedurile prevazute de lege 
pentru inregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Vest la Registrul 
asociaţiilor şi fundatiilor de pe langa Miniterul Justitiei. 

 

Art. 9. - Secretarul Comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a 
prevederilor prezentei hotărâri, precum şi comunicarea hotărârii autorităţilor şi 
instituţiilor interesate. 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

Nr. 1                                                                                      contrasemneaza                                                                             

Data:31.01.2018                                                                         secretar, 

                                                                                                  Matache Aurelia 

  Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 12 voturi pentru,_ voturi impotriva,_   

abtineri 1 absenti. 

 

 



 


