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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea 

Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze 

aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie 

 

Consiliul local al comunei Năeni, Judeţul Buzău 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 

1151/23.06.2021 
- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, inregistrat la nr. 1152/ 23.06.2021; 
- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, 

inregistrat la nr. 1153/23.06.2021;  
- Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 291/10.06.2021 
- Adresa Comunei Catina nr. 529/01.02.2021 privind primirea comunei 

Catina in cadrul A.D.I. „Buzau 2008” 
- Prevederile art. 13, art. 16 alin. (2) lit. j) si art 21 alin 1 din Statutul A.D.I. 

„Buzău 2008” 
- Prevederile 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; 

- Prevederile OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, 
ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
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În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art. 

132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrative 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului  Burducea Petre 

Petrini reprezentantul comunei Naeni in Adunarea Generala a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”  sa voteze  in cadrul Adunarii Generale 

a Asociatiei de Devoltare Intercomunitara „Buzau 2008” aprobarea primirii 

comunei Cătina în Asociatie. 

Art. 2. Prezenta hotarare are caracter individual. 

Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 
instituţiilor şi autorităţilor interesate si va publica pe site-ul 
www.primarianaeni.ro.  

 
Nr. 27 
NĂENI, 24 iunie 2021 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                     CATUNEANU FLORIN MARIUS 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de ___ voturi pentru, ___ abţineri și ___ voturi împotrivă, 

din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la ședinţă. 
 

 

http://www.primarianaeni.ro/

