
 

   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 prelungirii Strategiei de dezvoltare a serviciului 

public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de 
operare - Județul Buzău 2016-2020 

 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrată la nr. 15026/19.09.2022; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat 
la  nr. 15027/19.09.2022; 

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
înregistrată sub nr. 447/16.08.2022; 

- nota de fundamentare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008”, privind prelungirea Strategiei de dezvoltare a 

serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de 
operare-Județul Buzău 2016-2020, înregistrată sub  

nr. 446/12.08.2022; 

- prevederile art.16 alin.(3) lit. „a” şi art. 21 alin.(1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 

- prevederile Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară      
„Buzău 2008” nr. 10/23.03.2017 privind aprobarea Strategiei de  

dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare  
pentru aria de operare-Județul Buzău 2016-2020;  

- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, 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 reprezentantului Judeţului Buzău 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008”, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”, „PENTRU” aprobarea prelungirii Strategiei de 

dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria 

de operare-Județul Buzău 2016-2020. 

 
Art.2. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul 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 

 
 
 
 
 

              CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

Nr. 217 
BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 
 
 

 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     PREŞEDINTE 
    Nr. 15026/19.09.2022 
 
 
 
 
 

                                  REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 

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

„Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei  
de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă  

și canalizare pentru aria de operare-Județul Buzău  
2016-2020 

 
 
 

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”. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a fost constituită 

în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, 

monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 

membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice 

de interes zonal sau regional. pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. 

 Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 10/23.03.2017 a fost aprobată Strategia 

de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru 

aria de operare-Județul Buzău-2016-2020 utilizând principiul planificării 

multianuale, a programelor de înființare a unor sisteme. 

Principalul obiectiv al strategiei este acela de modernizare și dezvoltare 

a sistemelor de alimetare cu apă și canalizare/epurare a apelor uzate ce se 

realizează prin derularea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020” din cadrul 



Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 cu investiții în 23 de 

unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației. 

Prin adresa înregistrată sub nr. 447/16.08.2022 Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” ne comunică că există decalaje în 

atingerea țintelor asumate, determinate în mare măsură de factori externi, 

precum și că  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 este 

încă în curs de implementare fiind necesară prelungirea Strategiei de 

dezvoltare a servciciului public de alimentare  cu apă și de canalizare pentru 

aria de operare-județul Buzău 2016-2020 pănâ la data de 31.12.2023.  

Conform prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”pentru a fi votată aprobarea strategiei de 

dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a 

sistemelor de utilități publice existente, de către reprezentanții asociaților în 

adunarea generală, aceștia 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 consecinţă, este necesară acordarea unui mandat special 

reprentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei de 

dezvoltare a serviciului public de alimentare  cu apă și de canalizare pentru 

aria de operare-județul Buzău 2016-2020. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
DR/MDDDDDDD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

       DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
      Nr. 15027/19.09.2022         
 
 

 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei  
de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă  

și canalizare pentru aria de operare-Județul Buzău  

2016-2020 
 

 
 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 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 prelungirii 

Strategiei de dezvoltare a serviciului public de alimentare  cu apă și de 
canalizare pentru aria de operare-județul Buzău 2016-2020. 

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

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 


