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PROIECT 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BECENI 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Beceni în 

Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație 

 

Consiliul  Beceni, județul Buzău   

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare  al primarului comunei Beceni,  raportul de 

specialitate și avizul comisiei de specialitate  

 Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr . 14/17.01.2022 

 Hotărârea Consiliului Local 34 nr. 24.06.2021 privind retragerea 

comunei Cilibia din ADI A.D..I „Buzau 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),si 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 Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicata; 

  Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 

de canalizare; 

În temeiul art. 89,  art. 129 precum şi art. 139 din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului  Burlacu 

Adrian reprezentantul comunei Beceni în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării 

Generale a Asociatiei de Devoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” în mod corespunzător. 
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Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Burlacu Adrian să 

semneze în numele şi pe seama Consiliului Local  Beceni 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 hotarare are caracter individual și va fi dusă la îndeplinire 

de persoana nominalizata la art. 1.  

 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului 

Buzău, primarului comunei Beceni, celui nominalizat cu ducerea la 

îndeplinire, A.D.I. Buzău 2008. 

 

INIŢIATOR,        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                                       Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                   Elena CÂRCEI 

 

 

Beceni 

Nr. 4/20.01.2022 

 

 


