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COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU 

PRIMAR 
Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750333 

    www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

     

DISPOZITIE 
privind delegarea calităţii de  reprezentant  în Adunarea Generala a  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008” 

 

Primarul Comunei Bozioru, judetul Buzău; 

Având în vedere: 

 Prevederile art. 10 alin. 8 din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilitati publice; 

 Prevederile Legii nr. 313/7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată și actualizată; 

 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului-constitutiv cadru si a 

statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, cu obiect de 

activitate serviciile de utilitati publice; 

 Prevederile Hotărârii comunei Bozioru nr.18/22.08.2017 privind 

participarea Comunei Bozioru în calitate de asociat la A.D.I. „Buzău 2008”  
    În temeiul art.196, lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind   
Codul administrativ,  

  DISPUNE: 

      Art.1. Se deleagă atribuţiile primarului comunei Bozioru, domnul Grigore 

Valentin, de reprezentant legal al U.A.T. Bozioru în Adunarea Generală a 

Asociatiei “Buzau 2008”, domnului Morărescu Andrei în calitate de viceprimar 

pentru sedinţa din data de 12 octombrie 2021. 

      Art.2. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta dispoziţie 

autoritatilor si persoanelor interesate. 

  Nr.134/12.10.2021                                

  Bozioru 

   

PRIMAR,                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                         
 GRIGORE Valentin        Secretar general comună, 
                                                            OPREA Mirela 

 
   …………………….                                   ………………. 
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 APROB  

Primar, 

 

  Grigore Valentin 

REFERAT 

privind delegarea calităţii de  reprezentant  în Adunarea Generala a  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008” 

 

 

Având în vedere: 

 Prevederile art. 10 alin. 8 din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilitati publice; 

 Prevederile Legii nr. 313/7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată și actualizată; 

 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului-constitutiv cadru si a 

statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, cu obiect de 

activitate serviciile de utilitati publice; 

 Prevederile Hotărârii comunei Bozioru nr.18/22.08.2017 privind 

participarea Comunei Bozioru în calitate de asociat la A.D.I. „Buzău 2008”  
PROPUN: 

     Emiterea unei dispoziţii privind delegarea calităţii de  reprezentant  în 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”, 
primarului comunei Bozioru, domnul Grigore Valentin, de reprezentant legal al 
U.A.T. Bozioru în Adunarea Generală a Asociatiei “Buzau 2008”, domnului 
Morărescu Andrei în calitate de viceprimar pentru sedinţa din data de 12 

octombrie 2021. 
 

Secretar General Comuna Bozioru, 

Mirela OPREA 
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