
 
 

                                       
 

 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –   HOTĂRÂRE              

 
 
5/2022       

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 

      
Proiect 

 
 H O T Ă R Â R E 

pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului comunei 

BOZIORU în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

 
 Consiliul Local Bozioru, întrunit în şedinţă; 

 Având în vedere: 
 referatul Primarului comunei BOZIORU de iniţiere a proiectului de 

hotărâre înregistrat la nr.341/04.02.2022; 
 raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al 

comunei nr.342/04.02.2022; 
 avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Bozioru 

anexate la hotărâre; 
 adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub 

nr.2168/04.02.2022; 
 prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata nr. 

32/29.07.2021 privind aprobarea participării comunei Săgeata, în calitate de 
membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”; 

 prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco 
Buzău 2009”; 

 prevederile art. 89-91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. d) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Bozioru în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 
2009”, domnul GRIGORE Valentin-Primarul comunei Bozioru, să voteze 
“PENTRU” aprobarea următoarelor materiale înscrise pe ordinea de zi pentru  

 



 
 
 
ședința  Adunării Generale a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Eco Buzău 2009”: 
1)   Planul Judetean de Gestionare a Deșeurilor in judetul Buzau. 
2) Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor 

în județul Buzau. 
 

 Art.2.  Se acordă mandat special reprezentantului comunei Bozioru în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 
2009”,  să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, ”PENTRU” aprobarea primirii, în calitate de 
membru asociat, a comunei Săgeata în cadrul Asociației. 

 
 Art.3. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, prin Act Adiţional, conform prevederilor 
art.2. 

 
 Art.4. (1)  Se împuternicește reprezentantul Comunei Bozioru, să 

voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Eco Buzău 2009”, pentru aprobarea modificării Statutului Asociaţiei, precum şi 
semnarea în numele şi pe seama Judeţului Buzău a documentelor necesare 
modificării prevăzută la art.3. 
 

Art.5. Secretarul general al comunei Bozioru va asigura comunicarea 
hotărârii instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

 
 

Nr.6/04.02.2022 

Bozioru 

 

 

INIȚIATOR, 
PRIMAR: GRIGORE VALENTIN 

 

        …………………………… 

 

                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
            OPREA MIRELA 

                    
 

                           ………………….. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

      JUDEŢUL BUZĂU 

    PRIMAR 

    Nr.341/04.02.2022 

  

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru  stabilirea  unor   

mandate speciale reprezentantului comunei Bozioru în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a fost 

constituită în scopul înfiinţării, exploatării şi gestionării în comun a serviciilor de 
salubrizare a localităţilor precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării 
şi dezvoltării a sistemelor de utilităţi publice. 

In momentul de față Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de membru 
fondator, a achiziționat serviciul de consultanță și asistență de specialitate în 
vederea întocmirii studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului de 
investiții “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Buzău”, care 
după implementare va fi în măsură să asigure infrastrtuctura necesară operării 
în condiții de eficiență și eficacitate a serviciilor de salubrizare și management 
al deșeurilor solide de pe raza unităților administrative teritoriale membre în 
cadrul asociației. 

Obiectivul mai sus menționat se realizează în conformitate cu Planul 
Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) și Master Planul pentru Sistemul 
de Management al Deșeurilor în județul Buzău. 

Având în vedere că scopul înființării asociației este acela de a organiza, 
reglementa, monitoriza și gestiona în comun serviciile de salubrizare, este 
necesară aprobarea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a Planului Județean de Gestionare a 
Deșeurilor (PJGD) și Master Planul pentru Sistemul de Management al 
Deșeurilor în județul Buzău. 

  Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Eco Buzău 2009” hotărârile Adunării Genrale luate în exercitarea atribuțiilor 
privind aprobarea strategiilor proprii, obiectivelor asociației, respectiv 
aprobarea Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și Master Planul, precum 
și hotărârile privind acceptarea de noi membri, nu pot fi votate de 
reprezentanții asociaților în Adunarea Generală  decât în baza unui mandat 



special, acordat expres, în prealabil, prin hotârâre a autorității deliberative  a 
asociatului al cărui reprezentant este. 

 
 
 
Prin Hotărârea Consiliului local a comunei Săgeata nr. 32/29.07.2021 a 

fost aprobată participarea comunei Săgeata, în calitate de membru asociat, la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”; 

În consecință, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

 

PRIMAR, 

                         GRIGORE Valentin 

        

 ………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

        JUDEŢUL BUZĂU 

       Nr.342/04.02.2022 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru  stabilirea  unor  

mandate speciale reprezentantului comunei BOZIORU în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

 

 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Bozioru 
facem următoarele precizări: 

- este oportună elaborarea acestui proiect de hotărâre care vizează 
acordarea unor mandate speciale reprezentantului comunei Bozioru în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco 
Buzău 2009”, să voteze „PENTRU” aprobarea materialelor înscrise pe 
ordinea de zi a ședinței Adunării Generale, respectiv, Planul Județean de 
Gestionare a Deșeurilor (PJGD) și Master Planul pentru Sistemul de 
Management al Deșeurilor în județul Buzău, precum și ”PENTRU” 
aprobarea primirii comunei Săgeata în cadrul Asociației; 

- respectă prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Eco Buzău 2009”; 

- respectă prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- respectă prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre 

în forma prezentată de către iniţiator. 
 
 

SECRETAR GENERALCOMUNĂ, 
OPREA Mirela 

 

……………………. 
                                      

 


