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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BECENI 

CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea HCL Beceni nr. 17/27.03.2020 privind   aderarea 

comunei Beceni, prin Consiliului Local Beceni, în calitate de membru asociat, la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni” 

 

Consiliul local al comunei Beceni 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Beceni,  raportul biroului financiar 

contabil și achiziții publice; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Beceni; 

- studiul de oportunitate privind aderarea Comunei Beceni, judeţul Buzău, la Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni”; 

- prevederile art.16 alin (1),alin (2) şi alin (5) şi art.17 alin (1) lit.g) şi alin (2) din Legea 

nr. 92/2007 , privind serviciile de transport public , cu modificările şi completările 

ulterioare  

- prevederile art.3, alin (1) , alin (2) , art.8. alin (1) şi alin (3) , lit.c), art.10 alin (1) alin 

(2), alin (3) , alin (4) şi alin (5) din Legea nr.51/2006 privind Serviciile comunitare de 

utilităţi publice , cu modificările şi completările ulterioare ;prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului 

– cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilităţi , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) , lit.d, e)) alin (7) , lit.h), i), art 139 alin (1) coroborat 

cu art.5 lit.a) și art 196 alin (1) , lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.I.  Art. 5 al HCL Beceni . 17/27.03.2020 privind   aderarea comunei Beceni, prin 

Consiliului Local Beceni, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni” se modifică după cum urmează:  

„Art.5. -Se împuternicește domnul Burlacu Adrian, primarul UAT Beceni, cetățean român, 

născut la data de 8.12.1980 în loc. Vintilă Vodă, județul Buzău, posesor al C.I. seria X.Z. 

nr. 964521 eliberat de SPCLEP Beceni la data de 12.07.2021 să semneze în numele și pe 

seama Consiliului local al UAT Beceni  Actele Adiționale la actele constitutive și la 

contractul de delegare al serviciului public de trasport”. 

Art.II. Art. 6 al HCL Beceni . 17/27.03.2020 privind   aderarea comunei Beceni, prin 

Consiliului Local Beceni, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare 
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Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni” se modifică după cum urmează: 

”Art. 6-Se împuternicește domnul Pascu Adrian, director executiv ADI "Buzău  

Mărăcineni”, cetățean român, născut la data 16.06.1968 în Municipiul Buzău,  domiciliat  

în municipiul Buzău, str. Lunei nr. 28, județul Buzău, posesor al CI seria XZ nr. 605123 

eliberat de SPCLEP Buzau la data de 03.07.2013, să îndeplinească procedurile prevăzute 

de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău Mărăcineni” la Registrul asociațiilor și fundațiilor de 

pe lângă grefa Judecătoriei Buzău.” 

Art.III.  După art. 6 al HCL Beceni . 17/27.03.2020 privind   aderarea comunei Beceni, 

prin Consiliului Local Beceni, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni” se introduce un nou articol după cum urmează: 

„Art. 7. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

UAT Beceni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul general 

al UAT Beceni o va comunica lor și instituțiilor interesate.” 

 

Art.IV. Secretarul general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor și persoanelor interesate. 

 

 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

  Primar,                                           Secretar general al comunei, 

Adrian Burlacu                                                          Elena CÂRCEI  

 

 

Beceni 

Nr. 56/22.08.2022 

 

 

 

 


