
  

 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind  acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele 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. 5754 din 20.07.2021; 
 raportul de avizare al Secretarului general al com.Valea  Râmnicului înreg. la nr. 5755 din 20.07.2021; 
 raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului  local  înreg. la nr. 5756 din 20.07.2021; 
 adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ”  nr. 232 din 09.06.2021 ; 
 Hotărârea Consiliului Local Vâlcelele, județul Buzău nr.28 din 19.04.2021 privind retragerea comunei 

Vâlcelele din cadrul  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ” ; 
 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 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 acordarea unui mandat special domnului Galbenu Marian – primar, reprezentantul comunei 
Valea Râmnicului în Adunarea Generală a  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ”, să 
voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ” aprobarea 
retragerii comunei Vâlcelele din asociație.  
Art.2.Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.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  
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