
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL 

  HOTĂRÂRE  

privind desemnarea  reprezentantului legal al Consiliului local al comunei 
Smeeni în  Adunările Generale ale Asociațiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară și în Adunarea Generală a Acționarilor  TRANS  BUS SA 
la care comuna Smeeni este membru asociat 

Consiliul local al comunei Smeeni, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară, la 
data de 28.12.2020 ; 

Având în vedere: 
- referatul primarului comunei Smeeni, înregistrată sub nr.9199/22.12.2020; 
-  avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Smeeni, 
-  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 „ coroborată cu 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 ; 
- Hotărârea Consiliului Local Smeeni  nr.31 din 12.08.2010 privind asocierea  
comunei  Smeeni , prin Consiliul Local Smeeni , la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”; 
-   Hotărârea Consiliului Local Smeeni  nr.70 din 30.06.2017 privind constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “BUZAU-SUD”; 
 - Hotărârea Consiliului Local Smeeni  nr.26 din 10.04.2013 privind desemnarea 
Primarului comunei  Smeeni în calitate de reprezentant al comunei Smeeni, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzau 2009” la 
care Consiliul local Smeeni este membru fondator /asociat; 
- Hotărârea Consiliului Local Smeeni  nr.23 din 15.05.2019 privind aprobarea 
participării comunei Smeeni,prin Consiliul local ,în calitate de membru fondator 
/asociat, la constituirea ADI PROGAZ BUZAU 2020; 
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi de 
canalizare; 
-  prevederile Legii nr.195/2005 privind descentralizarea; 
 -  prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările si 
completările ulterioare ; 

  -  prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu 
modificările si completările ulterioare ; 
  - prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările si completările ulterioare ;  
  -  hotărârea judecătorească privind validarea mandatelor consilierilor locali emisă 
de către Judecatoria Pogoanele; 



În temeiul art. 129 alin.(3 ) lit.d) ,alin. (7) lit.  b),alin (14)  , ale art. 134 alin (1) 
lit. a), coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚ a)  din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1.  Începând cu data prezentei,se desemnează reprezentantul legal al 

Consiliului local al U.A.T.C. Smeeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni „d-l Andrei Ion , primarul comunei Smeeni 
identificat cu CNP  , posesor al C.I. seria XZ nr.  , domiciliat în sat Smeeni , comuna 
Smeeni , judeţul Buzău , să voteze , să semneze în numele şi pe seama Consiliului local 
al comunei Smeeni ,toate documentaţiile aprobate de catre Consiliul local Smeeni , 
necesare desfaşurării activităţii asociaţiei menţionate în prezentul articol. 

 
Art.2.  Începând cu data prezentei,se desemnează reprezentantul legal al Consiliului 

local al U.A.T.C. Smeeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” , d-l Andrei Ion , primarul comunei Smeeni,  identificat 
cu CNP  , posesor al C.I. seria XZ nr. , domiciliat în sat Smeeni , comuna Smeeni , 
judeţul Buzău , să voteze , să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al 
comunei Smeeni ,toate documentaţiile aprobate de catre Consiliul local Smeeni , 
necesare desfaşurării activităţii asociaţiei menţionate în prezentul articol. 

 
Art.3.  Începând cu data prezentei,se desemnează reprezentantul legal al Consiliului 

local al U.A.T.C. Smeeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău - Sud ” , d-l Andrei Ion , primarul comunei Smeeni,  identificat 
cu CNP  , posesor al C.I. seria XZ nr. , domiciliat în sat Smeeni , comuna Smeeni , 
judeţul Buzău , să voteze , să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al 
comunei Smeeni ,toate documentaţiile aprobate de catre Consiliul local Smeeni , 
necesare desfaşurării activităţii asociaţiei menţionate în prezentul articol. 

 
Art.4. Începând cu data prezentei,se desemnează reprezentantul legal al Consiliului 

local al U.A.T.C. Smeeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ Eco-Buzău 2009” , d-l Andrei Ion , primarul comunei Smeeni,   
identificat cu CNP  , posesor al C.I. seria XZ nr. , domiciliat în sat Smeeni , comuna 
Smeeni , judeţul Buzău , să voteze , să semneze în numele şi pe seama Consiliului local 
al comunei Smeeni ,toate documentaţiile aprobate de catre Consiliul local Smeeni , 
necesare desfaşurării activităţii asociaţiei menţionate în prezentul articol. 

 Art.5. Începând cu data prezentei,se desemnează reprezentantul legal al 
Consiliului local al U.A.T.C. Smeeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ PROGAZ BUZAU 2020” , d-l Andrei Ion , primarul comunei 
Smeeni,   identificat cu CNP  , posesor al C.I. seria XZ nr. , domiciliat în sat Smeeni , 
comuna Smeeni , judeţul Buzău , să voteze , să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului local al comunei Smeeni ,toate documentaţiile aprobate de catre Consiliul 
local Smeeni , necesare desfaşurării activităţii asociaţiei menţionate în prezentul articol. 

Art.6.  Începând cu data prezentei,se desemnează reprezentantul legal al Consiliului 
local al U.A.T.C. Smeeni în Adunarea Generală a Acționarilor  TRANS BUS SA, d-l 



Andrei Ion , primarul comunei Smeeni,   identificat cu CNP  , posesor al C.I. seria XZ 
nr. , domiciliat în sat Smeeni , comuna Smeeni , judeţul Buzău , să voteze , să semneze 
în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Smeeni ,toate documentaţiile 
aprobate de catre Consiliul local Smeeni , necesare desfaşurării activităţii asociaţiei 
menţionate în prezentul articol. 

 

 Art.7. H.C.L. Smeeni nr. 28 din 30.03.2018 ,nr. 31 din 12.08.2010 , nr.70 din 
30.06.2017 ,nr.26 din 10.04.2013 și nr. 8/2019  , își încetează aplicabilitatea.  

    Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul  
comunei Smeeni şi asociațiile de dezvoltare intercomunitare :    
-A.D.I. „ Buzău — Mărăcineni „ 

  -A.D.I. „ Buzău — Sud „ 
  -A.D.I. „ Buzău — 2008 „ 
  -A.D.I. „ ECO Buzău 2009 „ 
  -A.D.I. „  PROGAZ BUZAU 2020” 
  -TRANS BUS SA 

 Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, respectiv se comunică 
Primarului comunei Smeeni, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se 
comunică Instituției Prefectului — județul Buzău în vederea verificării controlului de 
legalitate. 

  
 
 
 
          Președinte de ședință                Contrasemnează 
           Consilier local                                                  Secretarul general UAT 
           Ghiveci Florentin                                             Stănescu Anghel-Luigi 
 
 
 
 
 
Nr.  67     Smeeni, jud. Buzău  -28.12.2020 
  
 Hotărârea a fost adoptată in  data de 28.12.2020   cu 14  voturi „pentru” ,.           

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

  
 
 
 


