
 
 

 
ROMÂNIA 

COMUNA VINTILĂ VODĂ 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, 

 la care comuna Vintilă Vodă este membru asociat 
 

Consiliul  local al  comunei  Vintilă Vodă, judeţul  Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 29.10.2019;  
 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 
inregistrat sub nr. 5450/22.10.2019 la proiectul de hotărâre; 

- raportul  de specialitate al  viceprimarului  comunei  Vintilă Vodă, judetulBuzău, 
inregistrat sub nr. 5458/22.10.2019; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   local 
al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

- adresa nr.531/07.10.2019 din partea A.D.I. ,,Buzău 2008”; 

- Hotărârea Consiliului Local Canesti nr. 34/30.09.2019 privind asocierea 
comunei Canesti, prin Consiliul Local , la A.D.I. „Buzău 2008”; 
- Hotărârea Consiliului Tintesti Local nr. 38/28.06.2019 privind asocierea 
comunei Tintesti, prin Consiliul Local , la A.D.I. „Buzău 2008”; 
- Hotărârea Consiliului Local Balaceanu nr.20/30.08.2019 privind asocierea 
comunei Balaceanu, prin Consiliul Local , la A.D.I. „Buzău 2008”; 
- prevederile art. 13 si art. 16 alin. (2) lit. j) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”; 
- prevederile HG nr. 855/2008 pentru apobarea actului constitutiv – cadru si 
atatului – cadru ale asociatiilor de dezvoltareintercomunitara cu obiect de activitate 
serviciile de utilitati ublice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 13 coroborat 
cu art. 16 alin. (2) lit. j) din Statutul Asociaţiei; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 În temeiul  art. 129 alin.(2) lit.d), lit. e) şi alin.(7) lit.n), alin (9), precum şi art. 
132, art. 139 alin.(3) lit. f), art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrative; 
            

HOTĂRĂŞTE : 

   Art. 1. Se aprobă primirea în calitate de noi membri  a Comunei Ţinteşti, 
comunei Bălăceanu şi comunei Căneşti, prin Consiliul local, în cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008”. 

   Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” prin Act adiţional conform prevederilor art.1, 
precum şi Actul constitutiv actualizat. 

 



 
 

 

    Art.3.Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Buzău 2008 ” prin Act adiţional conform prevederilor art.1, 
precum şi Statutul actualizat. 

   Art.4. Se împuterniceşte reprezentantul U.A.T. comuna Vintilă Vodă ( prin 
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă) în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” să voteze în favoarea aprobării 
primirii în calitate de noi membri a U.A.T. comuna Ţinteşti, U.A.T. comuna 
Bălăceanu şi U.A.T. comuna Căneşti, precum şi în favoarea adoptării Actelor 
Adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ Buzău 2008”. 

Art. 5.  În aplicarea dispoziţiilor art.10 alin.(8) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 astfel cum a fost modificată prin 
Legea nr.313/07.12.2015, se împuterniceşte Dl. Coman  Ion, primar al comunei  
Vintilă Vodă , cetăţean român, născut la data de 3  august 1963, în  comuna 
Vintilă Vodă, judeţul  Buzău, domiciliat în  comuna  Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău, posesor al C.I. seria  XZ , nr.844934, eliberată de SPCLEP  Beceni, la 
data de 26.07.2018, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local, Actul 
constitutiv actualizat, Statutul actualizat şi Actele Adiţionale aferente acestora. 

Art. 6. Se împuterniceşte Dl. Raicu Constantin, cetăţean român, născut la 
data de 11.01.1962,  la  Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Jud. Buzău, Mun. 
Buzău, Str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 67, posesor al C.I. seria XZ, nr. 731737, 
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. Secretarul general al comunei va comunica  prezenta  hotărâre  
instituţiilor  şi persoanelor  abilitate  cu ducerea  la indeplinire, Instituţiei 
Prefectului -Judeţul Buzău   pentru  control şi verificare. 

 

         Nr. 45 
 
       Vintilă Vodă, 29 OCTOMBRIE 2019 
 
 
        Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează, 
                Consilier,                                                  Secretar general, 
 
        GĂINUŞĂ DUMITRU                                           LUNGU MIHAELA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  29 OCTOMBRIE 2019, cu respectarea  prevederilor art.139  alin.(3)  lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru: -voturi  împotrivă; -abţineri  din numărul  total  de 
11  consilieri  locali în funcţie  şi 11 consilieri prezenţi  la şedinţă. 


