
 

 
PROIECT 

    

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze 

aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești 

 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrată la nr.  2076/ 03.02.2022; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat 
la nr.  2077/ 03.02.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
înregistrată sub nr. 13/17.01.2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Ghergheasa  
nr. 5/07.01.2022 privind aprobarea participării comunei 

Ghergheasa, în calitate de membru asociat, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Mihăilești nr. 

53/23.10.2019 privind aprobarea participării comunei Mihăilești, în 
calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”; 
- prevederile art.13, art.16 alin.(2) lit.j) şi art. 21 alin.(1) din   

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru şi statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.89 alin.(1)-(3) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare 

de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 

 



 

În temeiul art. 173 alin.(1) lit. „d” şi art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se acordă un  mandat special reprezentantul Judeţului Buzău în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

– Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, domnul Petre-Emanoil Neagu, 
respectiv, după caz, înlocuitorului acestuia, Secretarul General al Judeţului 

Buzău – domnul Mihai Laurenţiu Gavrilă,  să voteze, în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, 

”PENTRU” aprobarea primirii în calitate de membri asociați, a comunelor 
Ghergheasa și Mihăilești în cadrul Asociației. 

 

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”, prin Act Adiţional, conform prevederilor 

art.1. 
 

Art.3. (1) Se împuternicește reprezentantul Județului Buzău, să 
voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”, pentru aprobarea modificării Statutului 
Asociaţiei, precum şi semnarea în numele şi pe seama Judeţului Buzău a 

documentelor necesare modificării prevăzută la art.2. 
            (2) Datele de identificare ale persoanelor desemnate sunt 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4.  Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, Director executiv 
A.D.I. Buzău 2008, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 

înregistrarea modificărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei Buzău.  

 
Art.5. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău 2008, autorităţilor publice şi persoanelor juridice 

interesate, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.rPPP 

PREŞEDINTE, 
 

                      PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. ______ 
BUZĂU,_____ 2022 
 
 



 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     PREŞEDINTE 
    Nr.  2076/03.02.2022         
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Județului Buzău în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea 

primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești 
 
 

În scopurile prevăzute de prevederile art.10 alin (1) din Legea 
nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităţi publice, 

republicată, respectiv prevederile art.89 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și 

modificările ulterioare, Consiliul Județean Buzău a aprobat prin hotărâre 
participarea județului, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”. 
Conform prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”: „pentru a vota hotărârea de acceptare a 
noilor membri, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au 

nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-
teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau 

județean, după caz”.  

În această situaţie se află comunele Ghergheasa și Mihăilești,  care 
prin Consiliul local au aprobat aderarea la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”. 
În consecinţă, este necesară acordarea unui mandat special 

reprentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării Generale, 

aprobarea primirii, în calitate de membri asociați, a comunelor Ghergheasa 
și Mihăilești. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
DR/MDDDDDDD 

 

 
 
 
 



 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

        DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
        Nr. 2077/03.02.2022         
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Județului Buzău în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea 

primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești 
 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Buzău, s-a constatat că sunt respectate prevederile Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
şi prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Cadrul legislativ mai sus menţionat impune obligativitatea ca fiecare 

membru fondator/asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008”, prin organul său deliberativ să acorde, prin hotărâre, un mandat 

special reprentantului în Adunarea Generală, să voteze  aprobarea primirii de 

noi membri.  
În această situaţie sunt unitățile administrativ-teritoriale comunele 

Ghergheasa şi Mihăilești, care prin Consiliul local au aprobat aderarea la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”. 

Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  
la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Buzău 
                                                                   nr.          /     

 
 

 
Datele de identificare ale reprezentantului Judeţului Buzău 
și înlocuitorului acestuia în Adunarea  generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” și a 
persoanei desemnate să îndeplinească procedurile de 

înregistrare a modificărilor la Statutului Asociației 

 
 

 Nume şi prenume  - Petre Emanoil Neagu 

Cetăţenie    - Română 
Act de identitate   - C.I., Seria X.Z., Nr. 000707 

Domiciliul    - Bvd. Unirii, Bloc P3, Etaj 9, Ap. 33,  
 Municipiul Buzău, judeţul Buzău 

 
 Nume şi prenume  - Mihai Laurenţiu Gavrilă 

Cetăţenie    - Română 
Act de identitate   - C.I., Seria X.Z., Nr. 000456 

Domiciliul  - Bvd. Unirii, Bloc 37C, Ap. 2,  

Municipiul Buzău, judeţul Buzău 
 

 
 Nume şi prenume  - Constantin Raicu 

Cetăţenie    - Română 
Act de identitate   - C.I., Seria X.Z., Nr. 731737 

Domiciliul  - Str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 67 
Municipiul Buzău, judeţul Buzău 

 

 

 


