ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
HOTĂRÂRE
privind aderarea Consiliului Local Săgeata , prin UAT Săgeata, în calitate de membru
asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni”
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău,întrunit în şedinţa ordinară
din data de 28.02.2019

Având în vedere:
-expunerea de motive a domnului consilier local Tănase Pavel , înregistrata la
nr.19/20.02.2019,
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat la nr.20/20.02.2019,
- raportul compartimentului de specialitate , înregistrat la nr.21/20.02.2019.
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata ,
- studiul de oportunitate privind aderarea Comunei Săgeata , judeţul Buzău, la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni”
In conformitate cu :
- prevederile art.16 alin (1),alin (2) şi alin (5) şi art.17 alin (1) lit.g) şi alin (2) din
Legea nr. 92/2007 , privind serviciile de transport public , cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile art.1 şi art4 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate
prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.3, alin (1) , alin (2) , art.8. alin (1) şi alin (3) , lit.c), art.10 alin (1)
alin (2), alin (3) , alin (4) şi alin (5) din Legea nr.51/2006 privind Serviciile comunitare
de utilităţi publice , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv – cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezzoltare intercomunitară
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.11 alin (1) şi alin (2) , art.12 , alin (1) , art.13 ,art.36
alin (2) lit.e) şi alin (6) lit.a) pct.14, alin (7) lit.c) , art.45 , alin. (1) ,lit.”f” şi art.115
alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă aderarea (înscrierea ) Unităţii Administrativ Teritoriale –
Comuna Săgeata , judeţul Buzău prin Consiliul Local Săgeata , în calitate de membru
asociat , la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni”, având ca
obiect principal efectuarea serviciului de transport public local de persoane .
Art.2 Se aprobă înfiinţarea serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Săgeata ,
judeţul Buzău în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind Serviciile
comunitare de utilităţi publice , cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr.92/2007 serviciile privind transportul public local.
Art.3 Se aprobă delegarea serviciului de transport public local al Unităţii
Administrativ Teritoriale Comuna Săgeata , judeţul Buzău , către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni „ şi împuterniceşte ADI Buzău –
Mărăcineni , ca pe seama sa ( a UAT Săgeata ) să stabilească traseu (trasee) de
transport public pe teritoriu UAT Săgeata, şi implicit să încredinţeze transportul de
persoane către operatorul regional TRANS BUS S.A .
Art.4 Se împuterniceşte domnul Tănase Sorin , având funcţia de administrator
public, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul
Buzău,cetăţean român , născut la data de 30.04.1979, domiciliat în comuna Săgeata ,
sat Săgeata , judeţul Buzău , posesor al CI seria XZ , nr. , eliberat de SPCLEP Buzău
la data de 25.04.2018, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Săgeata ,
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău –
Mărăcineni „.
Art.5 (1) Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Săgeata în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”,
domnul Tănase Sorin , administrator public în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău .
(2) Domnul Tănase Sorin , va participa la şedinţele ADI , va vota şi semna
toate actele subsecvente aderării UAT Săgeata la ADI Buzău – Mărăcinei . Mandatul
domnului Tănase Sorin este un mandat general .

Art.6 Viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău , domnul Ilie Constantin ,
care îndeplineşte funcţia de primar , conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri , cu
sprijiul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Săgeata ,
judeţul Buzău .
Art.7 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor
și persoanelor interesate ( Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău , Viceprimarului
Comunei Săgeata , judeţul Buzău , Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău –
Mărăcineni „. ).

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ
Consilier Local ,
TUZU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
IANCU VIORICA RAIMONDA

Nr. 9 Sageata - Buzău, 28.02.2019
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul local al comunei Sageata în şedinţa ordinara din data
de 28.02.2019,cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, a
administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă , din numărul total de 12 consilieri în funcţie şi consilieri prezenţi 12

