
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  CERNĂTEŞTI 

CONSILIUL  LOCAL   
 

 H O T Ă R Â R E  
privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău-Mărăcineni’’ la 

care comuna Cernătești este membru asociat 
 

    Consiliul local al comunei  Cernăteşti, judeţul  Buzău, întrunit în şedinţă  
ordinară în data de 27.08.2020; 

    Având   în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernăteşti  înregistrat la nr. 204 

din 21.08.2020; 

- raportul secretarului general al UAT Cernătești  înregistrat la nr. 205 din 
21.08.202 

- avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Cernăteşti, înregistrate la nr. 206, nr. 207 şi nr. 208/21.08.2020; 

- Hotărârile nr. 166/16.01.2020, nr. 167/16.01.2020, nr. 168/16.01.2020 și 

nr.  

169/16.01.2020 ale ’’A.D.I. Buzău - Mărăcineni’’; 

- adresa nr. 296/29.07.2020 a ’’A.D.I. Buzău - Mărăcineni’’ privind aderarea  

unor noi UAT-uri; 

În temeiul art. 89 alin. (1),  art. 129, alin.(2), lit.,,e,, și alin. (9) lit.,,c,, precum 

și 138, alin. (3), lit. “f” din OG 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă primirea în calitate de noi membri asociati în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ’’Buzău – Mărăcineni’’ a UAT Ulmeni si UAT Costesti. 

 

Art.2.  Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ’’Buzău – Mărăcineni’’ în mod corespunzător. 

 

Art.3. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  
’’Buzău – Mărăcineni’’. 
 

Art.4.  Se împuternicește reprezentantul Consiliului local Cernătești în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’’Buzău – 
Mărăcineni’’ să voteze în favoarea aprobării primirii în calitate de noi membrii a 

comunelor Ulmeni si Costesti, precum și în favoarea adoptării Actelor Adiționale la 

Actul Constitutiv și la Statutul Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară  ’’Buzău – 
Mărăcineni’’. 

 

Art.5. Se împuternicește domnul  Mîrzea Petrache, primarul comunei 

Cernătești, cetățean român, născut la data de 18.06.1960 în comuna Cernătești, 
județul Buzău, posesor al C.I. seria X.Z. nr. 655048 eliberat de SPCLEP Buzău la 

data de 10.06.2014 să semneze în numele și pe seama Consiliului local Cernătești 
Actele Aditionale. 
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Art.6. Se împuternicește domnul Pascu Adrian – Director Executiv ADI 

’’Buzău – Mărăcineni’’, cetățean român, născut la data de 16.06.1968 în Municipiul 

Buzău, județul Buzău, domiciliat în Municipiul Buzău, str.Lunei, nr.28, posesor al 
C.I. seria X.Z. nr. 605123 eliberat de SPCLEP Buzău la data de 03.07.2013, să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor 

Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ’’Buzău – 

Mărăcineni’’ la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Buzău. 

 

Art.7. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Cernătesti, ADI Buzau-Maracineni, celor 
nominalizati si Instituției Prefectului, Județului Buzău în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate. 
 

 
        Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemenază, 
                 Consilier                                                           Secretar general al comunei 
            Radu Scîntei                                                         DUMITRASCU DORU-VASILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
 

Nr. 40/27.08.2020 
 
 

 
 

 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 27.08.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un număr de: 11 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0  

,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri locali prezenți la ședință 
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