
                                                                                                                           
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL  

   

 

                                                   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării  comunei Săgeata,  prin Consiliul Local, în 
calitate de membru asociat, în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  

„Eco Buzău 2009” 

 

 Consiliul Local al comunei Săgeata, 

 Având în vedere: 

- referatul Primarului comunei Săgeata de aprobare a proiectului de hotărâre, 
înregistrat la  nr. 32  din 30 iunie 2021; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.33 din 30 iunie 2021; 
- rapoartele de avizare întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 
- adresa Consiliului Judeţean Buzău  nr. 10385 /30 iunie 2021; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.89 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completătrile ulterioare; 
- prevederile art.10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administratia 

publica; 
În temeiul art. 129  alin.(9) lit. c), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f), cât  şi  

art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei Săgeata,  prin Consiliul Local al 
comunei Săgeata, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, cu scopul gestionării unitare a deşeurilor la 
nivelul întregului judeţ. 

 
Art.2. Se însuşeşte Actul Constitutiv și Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
 



 
 
Art.3. (1) Se desemnează Primarul comunei Săgeata, domnul Tănase Sorin  

în calitate de reprezentant al comunei Săgeata în Adunarea Generală a Asociației  
de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

           (2) Se desemnează domnul ALBU CONSTANTIN în calitate de 
înlocuitor al reprezentantului comunei Săgeata în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, în situaţia în care, din motive 
obiective, reprezentantul se află în imposibilitatea participării la şedinţele Adunării 
Generale. 

 
Art.4. Se împuterniceşte reprezentantul comunei Săgeata în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, să semneze 
în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Săgeata  Actul Constitutiv şi  
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”. 

Art.5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei anual, 
reprezentând cotizația  comunei Săgeata  la bugetul Asociaţiei. 

 
Art.6. Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii instituţiilor şi 

autorităţilor interesate. 
 
 

 
               Presedinte de sedinta,  
                 
      Consilier , Marius  BRATOSIN  

                                                                                                              
                                                                Contrasemnează,  

                                                                                                                                                                                              
Secretar general delegat :   

                                                                                                                             
                                                                                                Elena PETRACHE  

 
       Săgeata , 29  iulie  021 

 Nr.32  
 

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în 
şedinţă ordinara din  29 iulie  2021 conform prevederilor art. 139 alin.(3) lit.d) 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. 
 
 
	

	

	

	

 

	


