
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MAGURA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind  modificarea membrilor si a Actului Constitutiv si Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna 
Măgura este membru asociat 

    
          Consiliul local al comunei Măgura; 
 Având in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei Măgura, înregistrată 
sub nr. 67 din 23 iunie 2021; 
 -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Măgura, 
înregistrat sub nr. 69 din 23 iunie 2021; 
 -raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 68 
din 23 iunie 2021; 
 -H.C.L. nr. 52 din 16 noiembrie 2009 privind asocierea comunei 
Măgura, judeţul Buzău, prin Consiliul Local Măgura, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 
 -H.C.L. nr. 28/2021 privind retragerea  Comunei Valcelele  în 
calitate de asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008”; 

-H.C.L. nr. 29/2021 privind participarea Comunei Catina  în 
calitate de asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008”; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul 
de alimentare cu apă si de canalizare, art. 13  si 16 alin. (2) litera „j” din 
Statutul Asociaţiei; 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) şi prevederile 
art. 196, alin (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
  

H o t ă r e ş t e : 
  
            Art.1.-Se aprobă primirea în calitate de nou membru a comunei 
Catina. 
 Art.2.-Se aprobă retragerea comunei Valcelele . 
 Art.2.-Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Actului 
Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” si 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”. 
 Art.3.Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local Măgura în  
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008”, să voteze în favoarea aprobării primirii în calitate de nou 
membru a comunei Catina si retragerea comunei Valcelele , precum si 



în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv si la Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzău 2008”. 
 Art.4-Se împuterniceşte Dl Cîrstea Daniel, primar al comunei 
Măgura, născut la data de 21 iulie 1974, la Pârscov, judeţul Buzău, 
domiciliat în comuna Măgura,  posesor al  CI. seria    nr.   eliberat(ă) de 
SPCLEP Pîrscov, la data de 01.08.2016, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local Măgura, Actele Adiţionale. 
 Art.5-Se împuterniceşte Dl. Raicu Constantin, cetăţean român, 
născut la data de 11. 01. 1962, la Slatina, judeţul Olt, domiciliat în 
judeţul Buzău, Mun. Buzău, Str. , posesor al CI. seria  , nr.  , 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 Intercomunitară „Buzău 2008" la 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 

 Art.2. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, va 
comunica  prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi persoanelor 
interesate și o va face publică pe pagina de internet 

,,wwwcomunamagura.ro,, și în Monitorul Oficial Local. 
 
 
 

   Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier Vasile Nica                            Secretar general al comunei, 
           Otilia-Valentina Niță 
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 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al 
comunei Măgura în şedinţa ordinară din 29 iunie 2021, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul 
administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi 
impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri locali 
prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
 


