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                                              CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE     35/2019 

                         
                        R O M A N I A 
      COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
                    CONSILIUL LOCAL , 
	

H O T Ă R Ă R E  
privind participarea comunei Căneşti , judeţul Buzău in calitate de membru 

asociat  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ BUZĂU 2008” 

	
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU ; 
Avand in vedere :		
	
v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 

2468 din 27  septembrie  2019 ; 
v raportul compartimentul de specialitate  , din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului , înregistrat la nr. 2469 din  27  septembrie  2019 ; 
v rapoartele de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Canesti  anexate la Hotărâre, inregistrate la nr. 
2484/2485/2486 din 27  septembrie  2019 ; 

	
In baza prevederilor	: art. 1 – 3  din Hotararea Consiliului Local nr. 20 din                     
22 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ; 
v art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
v art. 1 din LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor 

comunitare de utilităţi publice ;  
v art. 1 din LEGEA nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*)privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare ; 
v art. 7, alin. (2) din LEGEA nr. 287/2009 (*republicată*) privind Codul civil ;  
v art. 121 , alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată ; 
v In temeiul : art. 89 , art. 129 , alin. (1) , alin. (2) alin. (4) , lit. “a” , art . 139 , alin. 

(2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la 
hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ . 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1.	Se aprobă participarea comunei  Căneşti , prin Consiliul Local, in calitate de 

membru asociat, prin asociere cu alte unitati administrativ – teritoriale în cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”. 

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” în forma prevăzută în Anexa 1 şi Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” în forma prevăzută în 

Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aproba participarea comunei Căneşti, prin Consiliul Local la patrimoniul  
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iniţial al Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” cu o contribuţie 

in numerar in valoare de 500 lei. 

Art.4. Se împuterniceşte dl. MARIN STOICA , primar al comunei Căneşti , 

cetăţean român, născut la data de 01.02.1967  in comuna Odaile , domiciliat( în 

sat Şuchea, comuna Căneşti , judeţul Buzău , posesor al C.I. seria  XZ , nr.   , 

eliberat de SPCLEP Buzău  la data de 12.02.2010 , să semneze în numele şi pe 

seama Consiliului Local Căneşti , Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară „ Buzău 2008”. 
 

Art.5.	 Se desemnează reprezentantul Consiliului Local Căneşti   in  Adunarea 

Generala a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008”  - dl. MARIN 

STOICA , primar al comunei Căneşti , cetăţean român, născut la data de 

01.02.1967  in comuna Odaile , domiciliat în sat Şuchea, comuna Căneşti , 

judeţul Buzău , posesor al C.I. seria  XZ , nr.   , eliberat de SPCLEP Buzău  la data 

de 12.02.2010 . 

Art.6.	 Se împuterniceşte Dl. Director executiv - Raicu Constantin, cetăţean 

român, născut la data de 11.01.1962,  la  Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Jud. 

Buzău, Mun.Buzău, Str. Ion Heliade Rădulescu,  nr. 67, posesor al C.I. seria XZ, 

nr. 731737, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 29.12.2015, să îndeplinească 

procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv 

şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzău 2008” la Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 

Art.7.	 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
primarului  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.8.	Prezenta se comunică :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei comunei Canesti  ;  
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” ; 
- publică prin afişare pe site-ul wwwcomunacanesti.ro ; 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA , 

Consilier local , Genoveva PRUNĂ 
 

 CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                         
Secretar General al U.A.T. 

            Vasile EPURAN 
 

Nr. 35. Canesti , Buzău - 30 septembrie 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	data	de	30	septembrie		2019	,	cu	respectarea	prevederilor	art	.	139	,	alin.	(2)	,	lit.	 ‘’b’’	şi	art.	196	,	alin.	
(1),	lit.	“a”	,	coroborat	cu	art.	(197	–	200	cu	referire	la	hotarari)	din	ORDONANŢĂ	DE	URGENŢĂ	nr.	57	din				
3	 iulie	 2019	 privind	 Codul	 administrativecu	 	 un	 numar	 de	 8(opt)	 	 voturi	 „pentru”,	 ”-	 „	 abţineri”	 si	 „–„	
impotriva	din	numarul		total	de	8(opt)		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8(opt)		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


