ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Pogoanele in
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze
aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație

Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău.
Având în vedere:
- Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 270/109.06.2021;
- Adresa comunei Cătina nr. nr. 529/01.02.2021 privind includerea comunei Cătina în
cadrul A.D.I. „Buzău 2008”;
- Referatul consilierului juridic al Primăriei orașului Pogoanele, înregistrat la nr.
6066/22.06.2021.
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, la proiectul de hotărâre,
înregistrată la nr. 6067/22.06.2021.
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.
- Prevederile art. 13, 16 alin.2 lit.”j” și 21 alin.1 din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”.
- Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si statutului
cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități
publice, cu modificările și completările 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, art. 13 coroborat cu art. 16 alin. (2) lit. j) din
Statutul Asociaţiei.
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, cu
modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului Florin Dumitrașcu
reprezentantul orașului Pogoanele în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație.
Art. 2. Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/

Președinte de ședință,
Consilier Gabriel Mușătescu

Contrasemneză Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 36 / 28.06.2021
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data
de 28 iunie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

