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HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea aderării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin 

Consiliul Local al comunei Vadu-Paşii, în calitate de membru asociat  
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni" 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău întrunit in şedinţa 
ordinară: 
      Având în vedere: 
       - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 488/CLM/27.09.2017, prin care se propune aprobarea aderării comunei 
Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vadu-Paşii, în 
calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară "Buzău - 
Mărăcineni"; 
    - raportul Biroului Comerţ şi Transporturi nr.24803/26.09.2017; 
          - avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
 -solicitarea  comunei Vadu-Paşii nr. 24870/25.09.2017, de aderare  la 
Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"; 

- Hotărârea  Consiliului Local Vadu-Paș ii nr. 69/27.09.2017 privind 
aderarea comunei Vadu Paș ii în calitate de membru asociat la Asociaț ia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău- Mărăcineni” ; 
 -adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău- Mărăcineni"  nr. 
24990/26.09.2017  prin care se aprobă aderarea comunei Vadu-Paşii la 
această asociaţie ; 
      - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;    
       In temeiul art. 11, art. 12, art. 36, alin. (2), lit.e) şi alin. (7), lit. a), art. 45, 
alin. (2), lit. f), 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 Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art. 1.- Se aprobă aderarea comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin 
Consiliul Local al comunei Vadu-Paşii, în calitate de membru asociat la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău - Mărăcineni ", structură cu 



personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică, în scopul gestionării 
în comun a serviciului de transport public local de persoane. 
      Art.2.- Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău - Mărăcineni ".   
      Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi 
Transporturi Locale, precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
- Mărăcineni” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

consilier Fănică Bârlă 
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Buzău,  29  septembrie 2017                                  

 Nr. 296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 29 septembrie 2017, 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. 


