
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

PRIMAR 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni 

„ la care comuna Smeeni este membru asociat 

Consiliul local al comunei Smeeni, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară, 
la data de 15.10.2020; 

Având în vedere: 
• referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni, înregistrată sub 

nr.7631/15.10.2020 ; 
• avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Smeeni 

înregistrat sub nr.7632/15.10.2020  , 
• adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni nr. 

293/29.07.2020 înregistrată la sediul Primăriei comunei Smeeni sub nr. 
5489/30.07.2020; 

• Hotărârea nr. 28 din 30.03.2018 a Consiliului Local al comunei Smeeni privind 
aderarea Consiliului Local Smeeni prin UAT Smeeni la „ Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Buzău — Mărăcineni „ , 

• prevederile art. 13 si art. 16, alin.(2), lit.„j„ din Statutul Asociației de Dezvoltare 
• Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local 

Buzău -Mărăcineni ; 
• prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, 

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările si 
completările ulterioare  

• prevederile art.3 alin.(1), alin.(2), art.8 alin.(1), alin(3) lit.c), ale art.10 alin(1)-(5) 
din Legea nr.51/2006 privind servicicile comunitare de utilităti publice, cu 
modificările si completările ulterioare ; 

• prevederile art.16 alin.(5) , art.17 alin.(1) lit.g) şi alin.(2) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare ;  

• prevederile Legii 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007; 

• prevederile H.G. nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect 
de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

• prevederile H.C.L. Costești nr.4/28.01.2019 privind aderarea comunei Costești, 
judeţul Buzău , în calitate de membru asociat ,la A.D.I. „Buzău-Mărăcineni” 

• prevederile H.C.L. Ulmeni nr.7/28.01.2019 privind aderarea comunei Ulmeni, 
judeţul Buzău , în calitate de membru asociat ,la A.D.I. „Buzău-Mărăcineni” ; 

• hotărârea A.G.A. nr.106/18.02.2019 a A.D.I. „Buzău-Mărăcineni” privind 
aprobarea de principiu a solicitării de aderare ,în calitate de membru asociat ,a 
comunelor Costești și Ulmeni ;                                                       



  În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit. e) ,alin.(3 ) lit.d) ,alin. (7) lit.  n) ,alin.9),alin 
(14)  , art. 134 alin (1) lit. a),ale art. 139 alin.3) lit.f) coroborat cu prevederile  art. 
196 alin. 1 lit. ‚ a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
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Art. 1. Se aprobă primirea, în calitate de nou membru, a comunei Costești și a 
comunei Ulmeni  în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, , Buzău — Mărăcineni „, 
structură cu personalitate juridică de drept privat si de utilitate publică, în scopul 
gestionării în comun a serviciului de transport public local de persoane. 

1 
Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni „ în mod corespunzător, prin Act 
aditional. 

Art.3. Se împuterniceste domnul Andrei Ion, primarul comunei Smeeni, 
reprezentantul Consiliului Local al comunei Smeeni în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni „ să voteze în favoarea primirii 
în calitate de noi membri a a comunei Costești și a comunei Ulmeni  , precum si în 
favoarea adoptării Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni „ . 

Art.4. Se împuterniceste domnul Andrei Ion,primarul comunei Smeeni, cetătean 
român, născut la data de 30.01.1961, în comuna Smeeni, judetul Buzău, domiciliat în 
sat Smeeni, comuna Smeeni, judetul Buzău, posesor al C.I.	seria			nr.			,CNP	 , eliberat 
de SPCLEP Buzau, să semneze în numele si pe seama Consiliului Local Smeeni, 
Actele Aditionale mentionate la art.2. 

Art.5. Se împuterniceste domnul Pascu Adrian — director executiv A.D.I. Buzău 
Mărăcineni, cetătean roman, născut la data de 16.06.1968 în Municipiul Buzău, 

domiciliat în municipiul Buzău,  , posesor al C.I., seria   nr.   eliberat de SPCLEP 
Buzău la data de  , să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificărilor Actului Constitutiv si Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ Buzău — Mărăcineni „ la Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe lângă grefa 
Judecătoriei Buzău . 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul 
comunei Smeeni si Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni „ . 

 Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, respectiv se comunică 
Primarului comunei Smeeni, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire şi  Instituției 
Prefectului — județul Buzău . 

  
  Președinte de ședință                   Contrasemnează 
                    Știrbu Valeriu                                          Secretar general U.A.T 
                                                                     Stănescu Anghel Luigi 
 
Nr.  43/ Smeeni, jud. Buzau  -15.10.2020 
Hotărârea a fost adoptată in  data de 15.10.2020 cu 14 voturi „pentru” ,.             

0„împotrivă , 0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care 
prezenţi  la sedinta 15. 
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