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Proiect 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului comunei 

Beceni, județul Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

 

 Consiliul Județean Buzău; 

 Având în vedere: 

- referatul Primarului comunei Beceni de iniţiere a proiectului de hotărâre 

înregistrat la nr. 1824/21.02.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al 

comunei nr.  1829/21.02.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Beceni; 

- adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 

2168/4.02.2022; 

- 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 Beceni în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 

2009”, domnul Adrian BURLACU -Primarul comunei Beceni, 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. 
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 Art.2.  Se acordă mandat special reprezentantului comunei Beceni 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 Beceni, 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 Beceni va asigura comunicarea 

hotărârii instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

 

INIŢIATOR,         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                                 Secretar general al comunei, 
   Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI 

 

 
Beceni 

Nr. 13/21.02.2022 
 
 

 


