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CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–HOTARARE		 			7/2017	

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

_________CONSILIUL LOCAL CANESTI___________ 
 
 

H O T Ă R Â R E   
privind  participarea comunei Canesti , judetul Buzau in calitate  
de membru asociat  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

„DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI” 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
	
Luand act de :	 expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , 
înregistrată la nr. 405 din 20 februarie 2017 ; 
v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre compartimentele 

de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la 
nr. 406 din  20 februarie  2017 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr.415/416/417 din         
22 februarie  2017 anexat la hotărâre ; 
	

Avand in vedere :		prevederile art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 199/1997 ; 
v prevederile art. 43 , alin. (4) din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 

(**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative ; 

v prevederile art. 7 , alin. (2) art. 1.166 si urmatoarele , din Legea nr.                         
287 /17.07.2009, privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;  

v prevederile art. 120 si art. 121, alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei , 
republicata;  

	
În temeiul prevederile	art. 36 , alin. (2), lit. „e”, art. 11 , art . 45 , alin. (2) , lit. ‘’a’’ şi 
, art. 115 , alin. (1), lit. “b” , alin. (3 – 7) , din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică (*actualizata*) (*republicată*) modificata si completata : 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 

Art.1.	Se aproba participarea comunei Canesti , judetul Buzau , prin Consiliul Local, 
in calitate de membru,  prin asociere cu alte unitati administrativ – teritoriale în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „DEALURILE BUZOIENE ALE 
MUNTENIEI ”, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi 
următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată..  
	

Art.2.	 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI” în forma prevăzută în Anexa 1 şi 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „DEALURILE BUZOIENE ALE 
MUNTENIEI ” în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre . 

 
       

Art.3.	  Se aproba participarea comunei  Canesti , judetul Buzau , prin Consiliul 
Local la patrimoniul iniţial al Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „DEALURILE 
BUZOIENE ALE MUNTENIEI ” cu o contribuţie in numerar in valoare de 6.000 lei. 
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Art.4.	 	 Se împuterniceşte……………., ............al comunei  …….., cetăţean român, 
născut(ă) la data de ... la ..., domiciliat(ă) în ..., posesor al B.I. / C.I. seria  ..., nr. ..., 
eliberat(ă) de ... la data de ..., să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local ..., 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „DEALURILE 
BUZOIENE ALE MUNTENIEI  ”. 
 
 

Art.5.  Se desemnează reprezentantul Consiliului Local…………  in  Adunarea 
Generala a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „DEALURILE BUZOIENE ALE 
MUNTENIEI ”  - Dl………………,  al comunei  ………………, cetăţean român, născut(ă) 
la data de ... la ..., domiciliat(ă) în ..., posesor al B.I. / C.I. seria  ..., nr. ..., eliberat(ă) 
de ... la data de............. 
 
Art.6.			Se împuterniceşte Dl. Sendruc Constantin Mircea, cetăţean român, născut la 
data de 26.02.1979,  la  Fagaras, Judetul Brasov ,domiciliat in Buzau, B-dul 
Stadionului,Bloc 8A, Ap.12, posesor al C.I. seria XZ, nr. 591000, eliberat de SPCLEP 
Buzău, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului 
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „DEALURILE 
BUZOIENE ALE MUNTENIEI ” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 
grefa Judecătoriei Buzău. 
 
 
Art.7. (1) Pentru indeplinirea  procedurilor prevazute de lege privind inregistrarea 
asociatiei, se constituie o taxa in cuantum de 350 lei pentru fiecare membru asociat. 
 
             (2) In situatia in care, dupa indeplinirea procedurilor legale privind 
inregistrarea asociatiei, se va inregistra un excedent, suma ramasa se va vira in 
contul asociatiei. 
  
	

Art.8. Prezenta se comunică :  
-	Instituţiei	Prefectului	–	Judeţul	Buzau		;		
-	Primarului	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	;		
-	Compartiment	contabilitate	–	impozite	si	taxe	locale	;	
-	Compartiment	agricol	;		 	
-	publică	prin	afişare	-	wwwprimariacanesti@yahoo.com	;	
	

	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Ionel GRAMA 

 
 

       CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                  
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 

 
 

Nr. 11. Canesti , Buzău - 20  martie 2017 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	data	de	23	 	 februarie	2017	 ,	 cu	 respectarea	prevederilor	art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	Legea	nr.	 215/2001	a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	9	voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„–
„	impotriva	din	numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		9		consilieri	prezenti	la	sedinta	„	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
 


