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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

  HOTĂRÂRE 
privind aderarea comunei Naeni, judetul Buzau, in calitate de membru 

asociat, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau – 
Maracineni” 

 
 Consiliul local al comunei Năeni, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 
1336/18.09.2020 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat la nr. 1337/ 18.09.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
1338/18.09.2020;  

- prevederile art. 3, alin. (1) si (2), art. 8, alin. (1) si (3), lit. „c”, art. 10, alin. (1)-(5) 
din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 16, alin. (5) , art.17 alin. (1) lit. g si alin (2) din Legea nr. 92/2007 
privind serviciile de trnsport public local, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a 
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de 
activitate serviciilor de utilitati publice, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 
alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art.1 Se aproba aderarea Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Naeni, judetul 
Buzau, prin Consiliul Locasl al comunei Naeni, in calitate de membru asociat, la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” avand ca obiect principal efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane. 

 
Art. 2  Se aproba Actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„Buzau-Maracineni”, in forma prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare si Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni”, in forma prevazuta in anexa 
nr. 2 la prezenta hotarare. 

 
Art. 3 Se aproba participarea Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Naeni, 

judetul Buzau, prin Consiliul Locasl al comunei Naeni, la patrimoniul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” cu cotizatia prevazuta in statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni”. 

 
Art. 4 Se imputerniceste primarul comunei Naeni sa semneze in numele si pe seama 

Consiliului local Naeni, Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Buzau-Maracineni”. 

 
Art. 5 Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Naeni in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” – 
primarul comunei Naeni. 

 
Art. 6 Se aproba infiintarea serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale a comuna Naeniin conformitate 
cu prevederile Legii nr. 51/2006 si ale Legii nr. 92/2007 – Legea transportului public local. 

 
Art. 7 Se aproba delegarea serviciului de transport public local al Unitatii 

Administrativ Teritoriale comuna Naeni catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
„Buzau-Maracineni” si imputerniceste asociatia ca pe seama sa(a UATC Naeni) sa 
stabileasca traseu(trasee) de transport public local pe teritoriul UATC Naeni si implicit sa 
incredinteze transportul de persoane catre operatorul regional TRANS BUZ S.A. 

 
Art. 8 Primarul comunei impreuna cu compartimentul contabilitate si 

compartimentul achizitii publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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Art. 9 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
autorităţilor interesate si va publica pe site-ul www.primarianaeni.ro.  

 
Nr. 29 
NĂENI, 21 septembrie 2020 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                         DRAGOI ILIE 
 
 
 

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 10 voturi pentru, 0 abţineri și 
0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri 

prezenţi la ședinţă. 

http://www.primarianaeni.ro/

