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ROMÂNIA 
JUDEŢUL   BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  VADU PAŞII 
 
 

H O T Ă R Â R E nr. 52 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele in Asociatie 

 
 
 Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău 
Având în vedere: 

• referat de aprobare al primarului comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, 
înregistrată la nr. 7303/18.06.2021; 

• raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 7304/18.06.2021 
aprobat de primarul comunei; 

•  avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economic-socială, buget-
finanţe, administrarea bugetului privat al comunei, agriculură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, nr. 7527/25.06.2021; 

• Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 237/09.06.2021 
• Hotărârea Consiliului Local Valcelele nr. 28/19.04.2021 privind retragerea 

comunei Valcelele din cadrul A.D.I. „Buzau 2008” 
• Prevederile art. 12, 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; 
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 administrativ 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului DRAGU ION 

reprezentantul Comunei Vadu Pasii in Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”  sa voteze  in cadrul Adunarii Generale 
a Asociatiei de Devoltare Intercomunitara „Buzau 2008” aprobarea retragerii 
comunei Valcelele în Asociatie. 
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Art. 2. Prezenta hotarare are caracter individual. 
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 

Primarului comunei Vadu Pasii, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, 
A.D.I. „Buzau 2008” etc. 

 
 

          PREŞEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL, 
 
                     VOINEA ION                                 TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
25 IUNIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din 
numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


