
 

  R O M Â N I A                     
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA MÂNZĂLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL MÂNZĂLEȘTI 

 
 

 

  H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea 

retragerii comunei Cilibia din Asociație  
 

Consiliul local al comunei Mânzălești, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,  
 
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel , înregistrata la nr.  

5/21.01.2022; 

- raportul de specialitate  întocmit de domnul Stănescu Costel Liviu  , 

viceprimarul comunei Mânzălești , județul Buzău , înregistrat la nr.6 /21.01.2022, 

- avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Mânzălești , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Cilibia nr.34/24.06.2022 privind 

retragerea Comunei Cilibia din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ,, 

Buzău 2008,, , 

- prevederile adresei nr. 14/17.01.2022 comunicată de ADI ,, Buzău 2008,, ,  

- prevederile art.12, art.16 alin (2) lit.j) și art.21 alin (1) din Statul ADI ,, Buzău 

2008,, , 

- prevederile Hotărâri Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv – cadru și statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de acitivitate serviciile de utilități publice , cu modificările și completările 

ulterioare , 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , 

republicată , cu modificările si completările ulterioare , 

     - prevederile  Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare , cu modificările și completările ulterioare ,  



- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.129 alin (2) lit.d), lit.e) şi alin (7) lit.n), alin (9) lit.c), 

art.132, art.139, alin.(3) lit.f) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1 Se aprobă acordarea unui mandat special domnului Moldoveanu Viorel, 

reprezentantului Comunei Mânzălești în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze ăn cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, aprobarea retragerii 

comunei Cilibia din Asociație. 

 Art.2  Prezenta hotrâre are caracter individual.  

Art.3  Primarul Comunei Mânzălești , județul Buzău , va  aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

  Art.4  Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă 

publică a hotărâri  şi o va comunica  institutiilor si autoritatilor interesate 

(Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , Primarului comunei Mânzălești ,  A.D.I ,, 

Buzău 2008,,). 

 

           Președinte de Ședință                                      Contrasemnează   
              Consilier local ,                                        Secretar General al Comunei   

             Drăghia Stelică                                                Iancu Viorica Raimonda 

                
                           

   

 

 

 

 

 

   Nr.2,  

   Mânzălești – Buzău /31.01.2022 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Mânzălești  în şedinţa  
ordinară din data  de 31.01.2022  cu respectarea prevederilor  art.139 alin.(1) din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un 
număr de 11  voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi. 

 


	CONSILIUL LOCAL MÂNZĂLEȘTI
	H O T Ă R Â R E

