
R O M Â N I A 
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CONSILIUL  LOCAL 

 
 
 

 H O T  Ă  R  Ă R E 
privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv si Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Buzău -Mărăcineni" la care UAT 
Comuna Săgeata  este membru asociat 

 
 
 

         Consiliul local al UAT  comunaSăgeata , județul Buzău;  
Având în vedere: 
-   referatul de aprobare al  primarului UAT, înregistrată sub nr.145 /2022; 
- avizul comisiei  comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 

Săgeata,județul Buzău;  
- raportul  de specialitate  al secretarului general delegat al comunei 

Săgeata,județul Buzău, înregistrat sub nr. 146/2022; 
- adresa nr. 187/ 2022 a „ADI BUZĂU- MĂRĂCINENI„ 
-prevederile  H.C.L. Berca  nr.  94   din  20.12.2017  privind aderarea  comunei 

Berca, județul Buzău , în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Buzău-Mărăcineni;; 

-prevederile hotărârii A.G.A. a A.D.I. Buzău-Mărăcineni ,nr. 41 din 11 ianuarie 
2018;   
       -prevederile art. 129  alin.(2) lit. e, alin.(3) lit.d), alin.(7) lit.n) , alin.(9), alin.(14) art. 
139  alin.(3)  lit.f)  din  O.U.G. nr. 57 /2019  privind Codul  administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

        În temeiul art.196 alin.(1) lit. a)  și art. 240 alin.(1)  din  O.U.G. nr. 57 /2019  privind 
Codul  administrativ , cu modificările și  completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.Se aprobă primirea, în calitate de membru, a comunei Berca, județul 

Buzău, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău Mărăcineni". 
Art.2.Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară "Buzău Mărăcineni" în mod corespunzător. 
Art.3.Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

"Buzău Mărăcineni” în mod corespunzător. 
Art.4.Se împuternicește reprezentantul Consiliului local al UAT Săgeata , în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău Mărăcineni” să 
voteze în favoarea aprobării primirii în calitate de nou membru a comunei Berca, 
precum și în favoarea adoptării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău Mărăcineni" și semnării actului 
adițional la contractul de delegare nr.1/2019.  

Art.5.Se împuternicește domnul Tănase Sorin ,primarul UAT comunei Săgeata , 
cetățean român, născut la data de 30.04.1979 în municipiul Buzău  județul Buzău, 
posesor al C.I. seria X.Z. nr. 833456 eliberat de SPCLEP Buzău la data de 25.04.2018 
să semneze în numele și pe seama Consiliului local al UAT Săgeata  Actele Adiționale. 



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 dc 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.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului   
general delegat al comunei SĂGEATA, respectiv se comunică Primarului comunei 
SĂGEATA, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire, ADI ,, Buzău – Mărăcineni, 
Primăriei Municipiului Buzău precum și Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea 
exercitării controlului de legalitate.    

 

 

   Președinte de ședință, 

          Consilier,   

        Ion MANEA                                                                                                                                 

                                                                         Contrasemnează  secretar general delegat 

                                                                                              al    Comunei , 

                 Elena PETRACHE  

   

       Nr. 32   din  18  iulie  2022  

 

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în 
şedinţă ordinara din  data de  18 iulie 2022, conform prevederilor art. 139 alin.(3) 

lit.f) cu un număr de 10 voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 0 “abţineri”,  din numărul 
total de 13 consilieri locali în funcţie şi  10  consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


