
                    R O M Â N I A 

    JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU  

_______CONSILIUL LOCAL BOZIORU_______ 

 
 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
 nr. 35/2022 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului în 
Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea 
prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de 

alimentare cu apa şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul 
Buzău 2016-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOZIORU , JUDETUL BUZAU ; 

Având în vedere :  

- referatul de aprobare al primarului comunei la proiectul de 
hotărâre, înregistrat la nr.2.549/31.08.2022; 

- raportul de specialitate întocmit de către compartimentul 
contabilitate, înregistrat la nr.2.550  din 31.08.2022;  

- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emise de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Bozioru, date în termenul 

legal; 

- Prevederile art. art. 16 alin. (3 ) lit. a) si art. 21 alin (1) din A.D.I. 
„Buzău 2008”; 

- Prevederile hotărârii A.D.I. „Buzău 2008” nr. 10/23.03.2017; 
- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 
In temeiul prevederilor :  art. 129 , alin. (2) , lit. ”b” , coroborat 

cu alin. (4) , lit. „c”, art. 139  alin. (3) , lit. ’’c’’ , art. 140 coroborat cu 
prevederile art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului 
în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota aprobarea prelungirii 
Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si 
canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020, 
adoptată prin hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr.10/23.03.2017. 
 



Art. 2. Secretarul general al Comunei Bozioru, judeţul Buzău,  va 
asigura  comunicarea  prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

BOZIORU 
Data 31.08.2022 

 

 

 

            Iniţiator, 

PRIMAR: GRIGORE Valentin 

          

             ………………………                        AVIZAT,                               
Secretar General Comună, 

                                                          OPREA Mirela       

                ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 
 
 

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

 

 
 

 

  

 

                       

     Nr.2.549/31.08.2022 

 

REFERAT DE APROBARE, 
  La proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a 

Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de 
Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare 

pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020 
 

     Stimaţi consilieri, 

Având în vedere :  

- referatul de aprobare al primarului comunei la proiectul de 
hotărâre, înregistrat la nr. 2.549/31.08.2022; 

- raportul de specialitate întocmit de către compartimentul 
contabilitate, înregistrat la nr. 2.550 din 31.08.2022;  

- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emise de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Bozioru, înregistrate 

la nr.2.591/2.592/2.593/05.09.2022  anexate la hotărâre; 
- Prevederile art. art. 16 alin. (3 ) lit. a) si art. 21 alin (1) din 

A.D.I. „Buzău 2008”; 
- Prevederile hotărârii A.D.I. „Buzău 2008” nr. 10/23.03.2017; 
- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 
Ţinând cont de solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,BUZĂU2008”, prin adresa nr.447/16.08.2022, 
prin care ne solicită promovarea pe ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului local, a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului  în Adunarea Generală a Asociaţiei, 
să voteze aprobarea prelungirii ,,Strategiei de dezvoltare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi canalizare pentru aria de operare – 
Judeţul Buzău 2016 -2020”, având la bază nota de fundamentare a 
asociaţiei, transmisă. 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


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 

în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii 

Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa şi 

canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020. 

 
 

 

PRIMAR, 
GRIGORE VALENTIN 

  

                                           …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU  
_______CONSILIUL LOCAL BOZIORU_______ 
 

  

     Nr.2.550/31.08.2022  

RAPORT DE SPECIALITATE 

 La proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea 
prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa 

şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020 
 

    Ţinând cont de: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bozioru, domnul Grigore 
Valentin; 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota 
aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu 
apa şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020; 

- Prevederile art. art. 16 alin. (3 ) lit. a) si art. 21 alin (1) din A.D.I. „Buzău 
2008”; 

- Prevederile hotărârii A.D.I. „Buzău 2008” nr. 10/23.03.2017; 
- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 
      Având în vedere: 
        -  adresa nr.447/16.08.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Buzău 2008”, prin care solicită promovarea pe ordinea de zi a Şedinţei 
Consiliului Local,  a unui proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota 
aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu 
apa şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020; 
          Faţă de cele prezentate, supunem analizei si aprobarii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului în 
Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de 
Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare pentru aria de 
operare – Judeţul Buzău 2016-2020. 

 

 

ÎNTOCMIT, 
Inspector superior 

                                              ŞOMOIAG Constantin 



                                                    ………………………………….. 
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