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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 

  
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

 
Având în vedere  : 
 

• referatul de  aprobare al Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrat  la nr. 5751 din 20.07.2021; 
• raportul de avizare al Secretarului general al com.Valea  Râmnicului înreg. la nr. 5752 din 20.07.2021; 
• raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului  local  înreg. la nr. 5753 din 20.07.2021; 
• adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ”  nr. 281 din 10.06.2021 ; 
• Hotărârea Consiliului Local Cătina, județul Buzău nr.29 din 23.06.2021 privind asocierea comunei 

Cătina prin  Consiliul   Local Cătina la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ” ; 
• prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ; 
• 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 Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată;  
• prevederile art.13, art.16 alin.2 lit.j și art.21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ Buzău 2008 ” ;  
• 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 primirea în calitate de nou membru  a comunei Cătina, judeţul Buzău, în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ” . 
Art.2.Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ” 
în mod corespunzător. 
Art.3.Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Buzău 2008 ” în mod 
corespunzător. 
Art.4.Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului local Valea Râmnicului, judeţul Buzău, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Buzău 2008 ” să voteze în favoarea aprobării primirii 
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în calitate de nou membru a comunei Cătina, precum şi în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul 
constitutiv şi  la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ” . 
Art.5.Se împuterniceşte domnul Galbenu Marian,  Primar al comunei Valea Râmnicului, cetăţean român, 
născut la data de 07.10.1956, în sat Băile, comuna Balta Albă, județul Buzău,  domiciliat în comuna Valea 
Râmnicului, sat  , nr.  , posesor al C.I. seria  ,  nr.  , eliberat de S.P.C.L.E.P. Rm. Sărat, la data de 28.02.2012, 
să semneze în numele şi pe seama Consiliului local, Actele Adiţionale. 
Art.6.Se împuterniceşte Dl. Raicu Constantin - Director executiv A.D.I. „Buzău 2008” , cetăţean român, 
născut la data de 11.01.1962,  la  Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Jud. Buzău, Mun. Buzău, Str.      , nr.  , 
posesor al C.I. seria  , nr.  , eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 29.12.2015, să îndeplinească procedurile 
prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 
Art.7.Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.8.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
20.07.2021                                                                                                       VALEA  RÂMNICULUI 
 

 

 
           Iniţiator               Avizat 
           Primar,             Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  

 


