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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU_________                      

            

 PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea 

 primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație 
 

      Consiliul Local Bozioru întrunit în şedinţă ordinară pe luna 

mai 2022,   

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru înregistrat 
la  nr.1.665/18.05.2022; 

 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
1.666/18.05.2022; 

 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 
înregistrate la nr…./…../……/2022; 

 Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 371/17.05.2022; 
 Adresa Comunei Boldu nr.4.665/16.05.2022 privind primirea 

comunei Boldu în cadrul A.D.I. „Buzău 2008”; 
 HCL nr.16/27.04.2022 privind participarea comunei 

Cochirleanca în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Buzău 2008”; 

 Prevederile art. 13 din Statutul A.D.I. „Buzău 2008” : „Pentru a 
vota hotărârea de acceptare, a noilor membri,  reprezentanții 
asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat 
special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe 
care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau 
județean, după caz.” 

 Prevederile art. 16 alin. (2) lit. j) din Statutul A.D.I. „Buzău 
2008”: „Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la 
activitatea proprie sunt: ...  j) aprobarea primirii de noi membri în 
Asociaţie, precum şi a retragerii şi excluderii unor membri din 
Asociaţie;” 

 Prevederile art 21 alin. (1) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”: 
„Hotărârile adunării generale a asociaţiei luate în exercitarea 
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atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin 2, lit. i) -  j) şi  art.16 alin.(3), lit. 
a), c),d),si f), nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea 
Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat 
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este.” 

 Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 
 Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv – cadru si statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice. 

 Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apa si de canalizare.  

 Prevederile art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), 
art. 132  OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 
        În temeiul art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului  
Grigore Valentin reprezentantul Comunei BOZIORU în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 
voteze în cadrul Adunării Generale a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea primirii comunei 

COCHIRLEANCA în Asociație. 
 
        Art.2.  Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Buzău 2008”, prin act aditional, în mod 
corespunzator. 
 
        Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Grigore 
Valentin să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local  Bozioru 
actul adiţional și Statutul actualizat. 
 
Art. 4. Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, directorul 
executiv al A.D.I „Buzău 2008”, să îndeplinească procedurile prevăzute 
de lege pentru înregistrarea modificării Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre are caracter individual și va fi dusă la 
îndeplinire de persoana nominalizata la art.1.  
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        Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului 

județului Buzău, primarului comunei BOZIORU, celui nominalizat cu 

ducerea la îndeplinire, A.D.I. Buzău 2008. 
 

 

   INIŢIATOR, 
PRIMAR: GRIGORE Valentin 
               

      ………………………….. 
CONTRASEMNEAZĂ 

         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                                           OPREA Mirela 

 
BOZIORU                                          ……………………. 

Nr.18/18.05.2022 
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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BOZIORU 

 
 

 
 

 
 

    website: www.comunabozioru.ro; e-mail:  primariabozioru@yahoo.com 
          tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 

   
       Nr.1.665/18.05.2022 

 
REFERAT DE APROBARE, 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea 
primirii comunei Cochirleanca în Asociație 

 
     Stimaţi consilieri, 
           Având în vedere : 

 Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv – cadru si statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 
modificările si completările ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

   În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin 
(9), precum şi art. 132,  art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din 
OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont solicitarea unităţii administrativ teritorială 
Cochirleanca, privind includerea acestora în calitate de membru în 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”  şi  de adresa 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” prin care ne 
solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu local privind  acordarea 
unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei, să voteze aprobarea primirii comunei 
Cochirleanca, în calitate de membru asociat ADI ,,Buzău 2008”. 

  Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, 
oportune și necesare, propun spre analiză și aprobare prezentul proiect  
de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special, 
reprezentantului UAT Bozioru,  în Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii 
comunei Cochirleanca în Asociaţie. 

Primar, 
GRIGORE VALENTIN 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
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JUDETUL BUZAU 

COMUNA BOZIORU 

 
 

 
 

 
 

website: www.comunabozioru.ro; e-mail:  primariabozioru@yahoo.com 
          tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 

   
     Nr. 1.666/18.05.2022  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

   privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea 
 primirii comunei Cochirleanca în Asociație 

 
    Ţinând cont de: 

 Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv – cadru si statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 
modificările si completările ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

   În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), 
precum şi art. 132,  art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
  Ţinând cont solicitarea unităţii administrativ teritorială 

Cochirleanca, privind includerea acestora în calitate de membru în 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”  şi  de adresa 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” prin care ne 
solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu local privind  acordarea 
unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei, să voteze aprobarea primirii comunei 
Cochirleanca în calitate de membru asociat ADI ,,Buzău 2008”. 
          Faţă de cele prezentate , supunem analizei si aprobarii 
Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului UAT Bozioru, în Adunarea Generala a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, să voteze 
aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociaţie. 
 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
OPREA MIRELA 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com

