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NR.720/18.02.2022 

 

NOTA PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI 

 

 

  Propun suplimentarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al 

Comunei Pietroasele din data de  24.02.2022 motivat de urgenta cauzei, in conformitate cu 

art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dupa cum urmeaza : 

 

 1.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze 

aprobarea primirii comunei Ghergheasa in Asociatie. 

2.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze 

aprobarea primirii comunei Mihailesti in Asociatie. 

3.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze 

aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociatie. 

4.Proiect de hotarare pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului 

comunei Pietroasele în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Eco Buzău 2009”. 

5.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

Pietroasele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008” sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare. 

6.Proiect de hotarare privind transferul dreptului de administrare asupra unor 

imobile-drumuri, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna 

Pietroasele, in administrarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania Nationala de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate 

publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau”. 

7.Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului 

Local al Comunei Pietroasele, judetul Buzau. 

 

PRIMAR, 

CORNEL ENACHE 
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