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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 7 din 31.01.2022 

 
privind  acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea 

Râmnicului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul 
Asociației   

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referatul de  aprobare al Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrat  la     

nr. 729 din 25.01.2022; 
 raportul de avizare al Secretarului general al com.Valea  Râmnicului înreg. la    

nr. 730 din 25.01.2022; 
 raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului  local  înreg. la    

nr. 731 din 25.01.2022; 
 adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ”  nr. 14 din 

17.01.2022 ; 
 Hotărârea Consiliului Local Cilibia, județul Buzău nr.34 din 24.06.2021 privind 

retragerea comunei Cilibia din cadrul  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ 
Buzău 2008 ” ; 

 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 atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin 2 lit. 
i -  j şi  art.16 alin.3 lit. a, c, d și 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 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și 
statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile  O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii; 
 prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare  de  utilități  publice, 

republicată, cu  modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   
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 prevederile art.129 alin.2 lit.d și lit.e, alin.7 lit. n și alin. 9 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ; 

 În temeiul art.132, art. 139  alin.3 lit.f, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, 
alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului  Galbenu Marian – primar  
reprezentantul comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării Generale a 
Asociației de Devoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea retragerii comunei 
Cilibia din 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 Galbenu Marian să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local Valea Râmnicului actul adiţional și Statutul 
actualizat. 
Art.4.Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, directorul executiv al A.D.I „Buzau 
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 
nominalizată la art. 1.  
Art.6. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

31.01.2022                                                        VALEA RÂMNICULUI 
  

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                       
          Moise Florin - Grigore                     Secretar general, 

                                                                                       Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
  
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința  

ordinară din 31.01.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.f din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.        
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