
 
                           R O M A N I A 
         COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
    _____________CONSILIUL LOCAL ,______________  
                           
                              H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Căneşti 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa 

şi Mihăileşti în asociație 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
avand in vedere :   

 

- adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 13 din 17 ianuarie 2022 privind aderarea 
comunelor Ghergheasa şi Mihăileşti în calitate de membrii ;  

- cererea comunei Ghergheasa nr. 4.452/31.12.2021 privind primirea comunei 
Ghergheasa in cadrul A.D.I. „Buzau 2008” ;  

- cererea comunei Mihăileşti nr. 5.416/10.10.2019 privind primirea comunei 
Mihăileşti in cadrul A.D.I. „Buzau 2008” ;  

- referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
214 din 19 ianuarie 2022 ; 

- raportul intocmit de catre compartimentul contabilitate , din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 383 din din 08 februarie 2022 ; 

- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 484 / 485 / 486  din              
24 februarie 2022 anexate la hotărâre ; 
 
In baza prevederilor :  

 Hotărârii Consiliului local al comunei Ghergheasa , judeţul Buzău nr. 
5/07.01.2022 privind aprobarea participării comunei Ghergheasa, în calitate de 
membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 

 Hotărârii Consiliului local al comunei Mihăilești, judeţul Buzău nr. 53/ 
23.10.2019 privind aprobarea participării comunei Mihăilești, în calitate de 
membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 

 art. 13, art. 16, alin.(2) , lit.j) şi art. 21, alin.(1) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”;  
 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
 prevederile art. 1 – 6 , s.a. din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 art. 1 , alin. (1)  din HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – 

cadru si statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 art.1 , alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice. 

 art. 89 , alin. (1-3) , art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), art. 132  

OUG nr. 57 din  3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare ; 

 art. 56 , art. 120 , alin. (1) , art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139,  alin. (2) din 
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 



   In temeiul : art. 139 , alin. (3) , lit. “f” , 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 acordarea unui mandat special domnului  Marin Stoica  

reprezentantul Comunei Căneşti  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociatiei 
de Devoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea primirii comunelor  

Ghergheasa şi Mihăileşti în Asociație .  
 

Art.2 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Buzău 2008”, prin act aditional, în mod corespunzator. 
 

Art.3 Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Marin Stoica  să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local  Căneşti  actul adiţional și Statutul 
actualizat. 
  
Art.4 Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, directorul executiv al A.D.I 

„Buzau 2008”, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 
 

Art.5 Prezenta hotarare are caracter individual și va fi dusă la îndeplinire de 
persoana nominalizata la art. 1.  . 
 

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: 
 

a) Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
b) Primarului comunei Canesti , judetul Buzau  ;  
c) Compartimentului contabilitate ; 
 

     (2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștintă publică, în mod 
obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, prin publicarea: 

 

-  pe pagina de internet, la adresa: www.comunacanesti.ro ;  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local,  Aurel SANDA  

 

     CONTRASEMNEAZA,                        
Secretar general comuna,   

          Vasile EPURAN  

Nr. 8. 
Canesti , Buzău ; 
24 februarie 2022 ;  „Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau 

in sedinta din data de 24 februarie 2022 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (3)  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 cu  un numar de 9(nouă)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din numarul  total de 9(nouă)  consilieri locali în funcţie , 
si  9(nouă)  consilieri prezenti la sedinta „; 
 

Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 8/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile 
să efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 24/02/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) 24/02/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 24/02/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 24/02/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 24/02/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz -  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1)
 art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 

2)
 art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

3)
 art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării…; 
4)
 art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 

5)
 art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la 

data comunicării oficiale către prefect.”; 
6)
 art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7)
 art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 


