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JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL  BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aderarea comunei Săhăteni, judeţul Buzău, prin consiliul  
local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 "  

 
      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
      Având în vedere :  
      - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
104/CLM/2015, prin care se propune aprobarea aderării comunei Săhăteni, 
judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " 
Buzău 2008 ";  
      - raportul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, precum şi avizul Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  
 - Hotărârea nr. 24 din 12 iunie 2015 a Consiliului Local al Comunei 
Săhăteni privind participarea comunei Vadu Paşii în calitate de asociat la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 ";  

- prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările ulterioare; 
  - prevederile art. 13 şi art. 16, alin. (2), lit. j) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 ". 
       In temeiul art. 11, art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. c) şi art. 45, alin. (2), 
lit. f) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
       Art.1.- Se aprobă aderarea comunei Săhăteni, judeţul Buzău, prin consiliul 
local, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " 
Buzău 2008 ", persoană juridică de drept român, înfiinţată în conformitate cu 
prevederile art. 11 şi urm. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
gestionării unitare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu unităţile 
administrativ - teritoriale componente ale asociaţiei.   
       Art.2.- Participarea comunei Săhăteni, judeţul Buzău, prin consiliul local, la 
fondul operaţional al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" 
constă într-o contribuţie în numerar în sumă de 500 lei. 

Art.3.- Se aprobă modificarea în mod corespunzător, prin act adiţional, a 
Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 
2008", semnate de membrii fondatori şi membrii asociaţi.     



Art.4.- Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, director executiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", cetăţean român, născut 
la data de 11 ianuarie 1962 la Slatina, judeţul Olt, cu domiciliul în municipiul 
Buzău, strada Ion Heliade Rădulescu nr. 67, judeţul Buzău, posesor al CI seria 
XZ, nr. 292879, eliberat de SPCLEP Buzău la data de 03 aprilie 2006, să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor 
Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de 
pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 
      Art.5.- Primarul municipiului Buzău şi Direcţia Administraţiei Publice Locale 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 
 
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Constantin Musceleanu 

 
 
 
 
 
 

                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                             SECRETARUL  

                     MUNICIPIULUI BUZĂU,   
                   Ştefan Nedelcu                                                                                                              
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 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 30 iulie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 20 voturi pentru,  - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 20  consilieri prezenţi la şedinţă. 


