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H O T A R A R E 

privind aprobarea primirii comunei Sarulesti in calitate de membru al Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008" 

Consiliul Local al ora§ului Nehoiu, judeful Buzau. 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu inregistrata cu nr. 

11104/23.10.2013; 
- raportul nr. 11103/23.10.2013 al biroului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu al primarului orasului Nehoiu; 
- raportul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului 

Nehoiu; 
- prevederile art. 11 si urm. din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice 

Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008", inregistrata cu 

nr. 560/01.10.2013; 
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si 

canalizare; 
- prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) precum si art. 45 alin. 

(2) lit f) din Legea nr. 215/2001 a Administrafiei publice locale, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Se aproba primirea in calitate de nou membru a comunei Sarulesti, judetul Buzau 
in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008". 

Art. 2 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Buzau 2008" in mod corespunzator. 

Art. 3. Se aproba modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„Buzau 2008" in mod corespunzator. 

Art. 4. Se imputerniceste reprezentantul Consiliului Local al orasului Nehoiu, domnul 
Florentin Lungu, primarul orasului Nehoiu, in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008" sa voteze in favoarea aprobarii primirii 
in calitate de nou membru a comunei Sarulesti, precum si in favoarea adoptarii 
Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Buzau 2008". 



Art. 5. Se imputerniceste domnul Florentin Lungu, primarul orasului Nehoiu, cetatean 
roman, nascut la data de 15.05.1965, in comuna Siriu, jud. Buzau, domiciliat in 
orasul Nehoiu, str. Mihail Sadoveanu, nr. 18, jud. Buzau, posesor al C.I. seria X Z 
nr. 349411, eliberata de SPCLEP Nehoiu la data de 22.08.2007, sa semneze in 
numele si pe seama Consiliului Local, actele aditionale. 

Art. 6. Se imputerniceste domnul Raicu Constantinescu, Director executiv A.D.I. „Buzau 
2008", cetatean roman, nascut la data de 11.01.1962, la Slatina, judetul Olt, 
domiciliat in municipiul Buzau, str. Ion Heliade Radulescu, Nr. 67, judetul 
Buzau, posesor al C.I. seria X Z nr. 829879, eliberat de SPCLEP Buzau la data de 
03.04.2006, sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea 
modificarilor Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Buzau 2008" la registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa 
Grefa Judecatoriei Buzau. 

Art. 7. Secretarul orasului Nehoiu, prin compartimentul „Registratura-Secretariat" va 
afisa prezenta hotarare pentru aducere la cunostinta publica si o va comunica 
persoanelor si autoritatilor interesate. 

Nehoiu: 04.11.2013 
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu 16 voturi „pentru", - voturi Jmpotriva", - „abtineri" 
din totalul de 16 consilieri in functie prezenti. 


