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R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație 
 

Consiliul local al comuneiCostești, județulBuzău; 
Avândînvedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 
3094/10.06.2021; 
- raportul de specialitate nr. 3095/10.06.2021 al consilierului juridic din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Costești; 
- rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 
- Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 283/10.06.2021 privind includerea comunei 
Cătina în calitate de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008”; 
- Adresa Comunei Cătina nr. 529/01.02.2021 privind primirea comunei Cătina în 
cadrul A.D.I. „Buzău 2008”; 
-Prevederile art. 13, art. 16 alin.(2) lit. j) si art 21 alin 1 din Statutul A.D.I. „Buzău 
2008”; 
-Prevederile HG nr. 855/2008 pentru apobarea actului constitutiv – cadru si  
statului – 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 alin. (2) lit. d), lit. e)si alin. (7) lit. n), alin. (9), precum și 
art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aproba acordarea unui mandat special domnului GIOABĂ 

NICOLAE reprezentantul Comunei Costești in Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”  sa voteze  in cadrul Adunarii Generale  

 
 



 2 

 
 
 
 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea primirii 
comunei Cătina în Asociație. 
Art. 2. Prezenta hotărâre are caracter individual. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică, respectiv se comunică 
Primarului comunei Costești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire, 
A.D.I. „Buzau 2008”. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ, 
GUȘĂ IONEL      SECRETAR GENERAL, 

Stan Nicoleta-Monica 
 
 
 
  

Costești, 24.06.2021 
Nr. 31 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în 
şedinţa ordinară din 24.06.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. 
nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13  voturi 
pentru,- vot împotrivă,  - abţinere, din numărul total de 13 consilieri locali în 
funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.  
 

 
 
 
 


