
 
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU 

                                                 - CONSILIUL LOCAL- 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aderarea comunei Cilibia, 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. 
10/CLM/10.01.2017, prin care se propune aprobarea aderării comunei Cilibia, 
judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
"Buzău 2008";   
          - raportul comun al Direcţiei Administraţiei Publice Locale şi al Serviciului 
Juridic, 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;  
         - adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 
5/10.01.2016, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Buzău nr. 10/10.01.2017; 
        - Hotărârea Consiliului local al comunei Cilibia nr. 46  din 12 decembrie 2016 
privind asocierea comunei Cilibia prin Consiliul Local al comunei Cilibia la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"; 
         - HCLM nr. 276/2007 privind participarea municipiului Buzău în calitate de 
asociat-membru fondator la constituirea sociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
"Buzău 2008"; 
        - prevederile HCLM nr. 113/2016 privind revocarea mandatului 
reprezentantului municipiului Buzău în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
"Buzău 2008" şi numirea domnului Primar Constantin Toma în această calitate; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;   
          - prevederile  Legii nr.241/2006  a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare ; 
  - prevederile art. 13 şi art. 16, alin. (2), lit. j) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"; 
        În 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 primirea în calitate de nou mebru asociat în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" a unităţii administrativ-teritoriale Comuna 
Cilibia. 



        Art.2.- Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Buzău 2008", prin Act Adiţional conform prevederilor art. 1. 

Art.3.- Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Buzău 2008", prin Act Adiţional conform prevederilor art. 1. 
          Art.4.- Se împuterniceşte reprezentantul Municipiului Buzău (prin Consiliul 
local al municipiului Buzău) în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Buzău 2008" să voteze, în favoarea aprobării primirii în calitate de 
membru asociat a a unităţii administrativ-teritoriale Comuna Cilibia, precum şi în 
favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008". 
        Art.5.- Se împuterniceşte primarul Municipiului Buzău, domnul Toma 
Constantin, cetăţean român, născut la data de 01.02.1959, în Comuna Ţinteşti, 
Judeţul Buzău, domiciliat în municipiul Buzău, str. Bucegi, nr. 26, judeţul Buzău, 
posesor al CI seria XZ, nr. 700750, eliberată de SPCLEP Buzău, la data de 
27.04.2015, să semneze în numele şi pe seama Consiliului local Buzău, Actele 
Adiţionale menţionate la art. 2 şi art. 3. 

Art.6.- 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. 
731737, eliberat de SPCLEP Buzău la data de 29.12.2015, 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.7.- Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcţiei Administraţiei 
Publice Locale şi Serviciul Juridic va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărări. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleţ 

 
 

 
 
                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                    Diana Mariana Pavel 
 
 
 
Buzău, 23 februarie 2017   
Nr. 36 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 23 februarie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 20 voturi pentru, 1 abţinere şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


