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JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR.6 

 
 pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului comunei Podgoria în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

 
 
 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta ORDINARA   

in data de …………; 

•  referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu 
prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii 
primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta 

actelor administrative; 

• raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., intocmit in 
conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu 

referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in 
exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea 

rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si 
al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare 

adoptarii actului administrativ; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare  
economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat  al 
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, 
inregistrat sub nr……; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, sanatate, 
protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub nr…….; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub 

nr……; 

• adresa Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr. 2168/4.02.2022; 

• prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata nr. 32/29.07.2021 privind 

aprobarea participării comunei Săgeata, în calitate de membru asociat, la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”; 

• prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judetean nr. 118/30.06.2021  privind aprobarea 
Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Buzau; 



• prevederile Hotărârii Consiliului Judetean nr. 214/11.11.2021 privind aprobarea 

Master Planului pentru Sistemul de  Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Buzău 

• prevederile art. 89-91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

 Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 
            În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, art.134, alin.(1), 
alin.(3), lit.”a,  art. 196, alin.1) lit.a), si art. 197, alin. (1) si (4) din O.U.G. 57/2019-

Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
         Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Podgoria în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, domnul 

Chiru Marius - Viorel-Primarul comunei Podgoria să voteze “PENTRU” aprobarea 

următoarelor materiale înscrise pe ordinea de zi pentru ședința  Adunării Generale a  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”: 

1)   Planul Judetean de Gestionare a Deșeurilor in judetul Buzau. 

2)   Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Buzau. 

 Art.2.  Se acordă mandat special reprezentantului   comunei Podgoria in Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”,  să voteze, în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, 
”PENTRU” aprobarea primirii, în calitate de membru asociat, a comunei Săgeata în cadrul 

Asociației. 

 Art.3. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Eco Buzău 2009”, prin Act Adiţional, conform prevederilor art.2. 

 Art.4. (1)  Se împuternicește reprezentantul  Comunei Podgoria, să voteze, în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, pentru 

aprobarea modificării Statutului Asociaţiei, precum şi semnarea în numele şi pe seama 

Judeţului Buzău a documentelor necesare modificării prevăzută la art.3. 

          Art.5. Secretarul comunei  va asigura  comunicarea prezentei hotarari: 

- Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea exercitarii controlului de 
legalitate; 

- Consiliului Judetean Buzau; 
- Primarului comunei Podgoria ; 
- o va aduce la cunostinta publica prin afisare.     

      
   Iniţiator,  
   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  

          Avizat pentru legalitate ,  

Secretar general, 
Rapeanu Violeta- Cristina 

Podgoria 
Proiect de hotarare nr. 6  din 04.02.2022 



 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

 
PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
Nr. 728/04.02.2022 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare  pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului 

comunei Podgoria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Eco Buzău 2009” 

 
    

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a fost constituită în 

scopul înfiinţării, exploatării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare a 

localităţilor precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes 

zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării a sistemelor de utilităţi 

publice. 

In momentul de față Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de membru fondator, a 

achiziționat serviciul de consultanță și asistență de specialitate în vederea întocmirii 

studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiții “Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor in judeţul Buzău”, care după implementare va fi în măsură să 

asigure infrastrtuctura necesară operării în condiții de eficiență și eficacitate a serviciilor 

de salubrizare și management al deșeurilor solide de pe raza unităților administrative 

teritoriale membre în cadrul asociației. 

Obiectivul mai sus menționat se realizează în conformitate cu Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor (PJGD) și Master Planul pentru Sistemul de Management al 

Deșeurilor în județul Buzău. 

Având în vedere că scopul înființării asociației este acela de a organiza, reglementa, 

monitoriza și gestiona în comun serviciile de salubrizare, este necesară aprobarea în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a 

Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) și Master Planul pentru Sistemul de 

Management al Deșeurilor în județul Buzău. 

  Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco 

Buzău 2009” hotărârile Adunării Genrale luate în exercitarea atribuțiilor privind 

aprobarea strategiilor proprii, obiectivelor asociației, respectiv aprobarea Planul Județean 

de Gestionare a Deșeurilor și Master Planul, precum și hotărârile privind acceptarea de noi 

membri, nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală  decât în baza 

unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotârâre a autorității deliberative  

a asociatului al cărui reprezentant este. 

Prin Hotărârea Consiliului local a comunei Săgeata nr. 32/29.07.2021 a fost 

aprobată participarea comunei Săgeata, în calitate de membru asociat, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”; 

În consecință, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 

Primar, 

 
Prof. Chiru Marius 



 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 574 923; Fax: 0238 574 953 
VICEPRIMARUL COMUNEI 

 

Nr. 729/04.02.2022 
Aprob,  

Primar,  

Chiru Marius – Viorel  
RAPORT    

 

la proiectul de hotarare  pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului 

comunei Podgoria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Eco Buzău 2009” 

 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Podgoria facem 

următoarele precizări: 

- este oportună elaborarea acestui proiect de hotărâre care vizează acordarea unor 

mandate speciale reprezentantului comunei Podgoria în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, să voteze „PENTRU” 

aprobarea materialelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale, 

respectiv, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) și Master Planul 

pentru Sistemul de Management al Deșeurilor în județul Buzău, precum și 

”PENTRU” aprobarea primirii comunei Săgeata în cadrul Asociației; 

- respectă prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 
2009”; 

- respectă prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- respectă prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată de către iniţiator. 

 

 

Viceprimar, 

 

Iorga Damian 

 

 


