
 

                                                    ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, 

domnul Constantin Toma,  să voteze punctul 8 al ordinii de zi a ședinței 
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”  

din data de 22.01.2019, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30 
 

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

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 21/CLM/16.01.2019, prin care se propune aprobarea acordării unui 
mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma,  
să voteze punctul 8 al ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 22.01.2019, ora 
11.00, și respectiv, ora 11.30, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar;  
 - raportul Serviciului Juridic nr. 6.055/16.01.2019 din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor , a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- convocatorul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Buzău 2008“, transmis prin adresa nr. 16 din 15.01.2019; 

- materialele ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Buzău 2008“, transmise prin adresa nr. 64/16.01.2019; 
         - prevederile art. 16, alin. (3), lit. f) și art. 21, alin.(1) din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, forma actualizată; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2007 privind 
participarea Municipiului Buzău în calitate de asociat – membru fondator la 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 »; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 295/17.12.2018 privind 
aprobarea modificării art. 196 din Regulamentul Serviciului de alimentare 
cu apă și canalizare al Companiei de Apă S.A. Buzău; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 În temeiul art. 11, art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6, lit. a), punctul 14 , art. 
45 alin. (1) 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 acordă mandat special Primarului Municipiului Buzău, 
domnul Constantin Toma, să voteze “pentru” la punctul 8 al ordinii de zi a 
ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Buzău 2008” din data de 22.01.2019, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30. 
    Art.2.- Primarul Municipiului Buzău va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
      Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se 
comunică Primarului Municipiului Buzău, Serviciului Juridic, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.   
                           

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 consilier Bogdan – Florin Hudițoiu 

 
 
 
 
 

                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                 Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 17 ianuarie 2019 
Nr. 16 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 17 ianuarie 2019 cu respectarea prevederilor  
art. 45, alin. (1), a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 21 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul 
total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 21/CLM/16.01.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma,  să voteze punctul 
8 al ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Buzău 2008”  din data de 22.01.2019, ora 11.00, și 
respectiv, ora 11.30 

 
       Municipiul Buzău are calitatea de asociat – membru fondator la 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 », încă 
din anul 2007, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2007.  
 Potrivit art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare ”Buzău 2008” hotărârile Adunării Generale luate în 
exercitarea atribuției prevăzute la art. 16, alin. (2), lit. i) - k) și m) și art 16, 
alin. (3), lit. a) - c) , d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în 
Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este.  

Art. 16, alin (3), lit. f) din Statut se referă la aprobarea Caietului de 
sarcini și a Regulamentului Serviciului și necesită conform textelor de lege 
invocate acordarea unui mandat special. 

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi a Adunării Generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 
22.01.2019, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30 se află punctul 8 pentru 
aprobarea  modificării art. 196 din Regulamentul serviciului de alimentare 
cu apă și canalizare, referitor la cantitatea de apă meteorică, preluată de 
rețeaua de canalizare care presupune un mandat special acordat expres.  

   Prin HCL nr. 295/17.12.2018 privind aprobarea modificării art. 196 din 
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Companiei 
de Apă S.A. Buzău, Consiliul Local Municipal Buzău a aprobat deja 
modificarea acestui articol. 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de           
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
P R I M A R, 

                                     Constantin Toma 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
-Serviciul Juridic - 

Nr. 6.055/16.01.2019 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să voteze punctul 
8 al ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Buzău 2008”  din data de 22.01.2019, ora 11.00, și 
respectiv, ora 11.30 

 
Municipiul Buzău are calitatea de asociat – membru fondator la 

constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 », încă 
din anul 2007, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2007.  
 Potrivit art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare ”Buzău 2008” hotărârile Adunării Generale luate în 
exercitarea atribuției prevăzute la art. 16, alin. (2), lit. i) - k) și m) și art 16, 
alin. (3), lit. a) - c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în 
Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este.  

Art. 16, alin (3), lit. f) din Statut se referă la aprobarea Caietului de 
sarcini și a Regulamentului Serviciului și necesită conform textelor de lege 
invocate acordarea unui mandat special. 

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi a Adunării Generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 
22.01.2019, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30 se află punctul 8 pentru 
aprobarea  modificării art. 196 din Regulamentul serviciului de alimentare 
cu apă și canalizare, referitor la cantitatea de apă meteorică, preluată de 
rețeaua de canalizare care presupune un mandat special acordat expres.  

   Prin HCL nr. 295/17.12.2018 privind aprobarea modificării art. 196 din 
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Companiei 
de Apă S.A. Buzău, Consiliul Local Municipal Buzău a aprobat deja 
modificarea acestui articol. 
    Având în vedere cele de mai sus consider că proiectul de hotărâre 
este conform cu dispozițiile legale incidente.   

 
Serviciul Juridic, 

Viorel Dima 
 


