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H O T A R A R E   
privind desemnarea unui înlocuitor al  reprezentantului  

municipiului Buzău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Buzău 2008" la care unitatea administrativ-teritorială 

municipiul Buzău, are calitatea de asociat - membru fondator 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr.59/CLM/2015, prin care se propune desemnarea unui înlocuitor al 
reprezentantului municipiului Buzău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" la care unitatea administrativ-
teritorială municipiul Buzău, are calitatea de asociat - membru fondator; 

-raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Hotărârea nr. 276/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
asocierea municipiului Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"; 

 -Hotărârea nr. 305/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  "Buzău 2008" precum şi aprobarea primirii ca membri asociaţi 
a comunelor Pietroasele si Merei; 

- Hotărârea nr. 37 a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 26 martie 
2015 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale 
a  mandatului de viceprimar al Municipiului Buzău al domnului Radu Nicolae – 
Sebastian- Valentin; 
      -Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv–
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
      - Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 
la Hotărârea Guvernului nr. 855 /2008 pentru aprobarea actului constitutiv–
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvol-tare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
 



      - prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

In temeiul art. 11, alin. (1) şi alin.(2),art.36, alin.(1), alin.(2), lit. d), pct.14 
lit.e), pct 7, lit.c), art. 45 alin.(2), lit.f) precum şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 
    Art.1.- Se aprobă modificarea art.1, alin.(2) al Hotărârii Consiliului Local al 
Muncipiului Buzău nr.141 din 30 octombrie 2014 "prin desemnarea domnului 
Dunel Alexandru, viceprimar al municipiului Buzău, cetăţean român, născut la 
data de 01.11.1950 în comuna Brădeanu, jud. Buzău, domiciliat în municipiul 
Buzău, strada Gheorghe Lazăr nr. 2, posesor CI seria XZ nr. 634379 eliberat de 
SPCLEP Buzău, la data de 22.01.2014, înlocuitor al reprezentantului 
municipiului Buzău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară «Buzău 2008» la care unitatea administrativ-teritorială 
municipiul Buzău, are calitatea de asociat –membru fondator", pentru a îndeplini 
atribuţiile reprezentantului unităţii administrativ - teritoriale a municipiului Buzău 
domnul dr.ing Constantin Boşcodeală, în situaţiile în care acesta nu poate 
participa la şedinţele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008"; 

Art.2.- Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" cu prevederile 
art. 1, alin.(2) din prezenta hotărâre; 

Art.3- Orice altă hotărâre contrară prezentei se abrogă. 
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 
completărilor şi modificărilor Actului Constitutiv şi a statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Interco-munitară " Buzău 2008" la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor şi 
compartimentelor din cadrul  aparatului de specialitate şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008 ", va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                consilier Lambru Daniel 

 
 
 
 
 



CONTRASEMNEAZA: 
                                                                                SECRETARUL 
                         MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                               Stefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 aprilie 2015 
Nr.68  
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 30 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(2), lit.f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru,  - abţineri şi  - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                              


