
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

                                                CONSILIUL LOCAL                                            
P R O I E C T 

H O T A R A R  E 
privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau -Mărăcineni” la care  

comuna Sapoca este membru asociat 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr. 13/2018; 

 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat 
sub nr. 14/2018 ; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 15/2018; 
 - adresa nr. 268/16.01.2018 a ,,ADI BUĂU MĂRĂCINENI,, 
 In temeiul art.11, art.36 alin.(2), lit.”e” si  alin.(7) litera “c” precum si art.45 alin.(2) 

din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.-Se aproba primirea, în calitate de mebri, a Comunelor Țintești, Gălbinași, Berca ți 

Stîlpu,  judetul Buzau, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau Mărăcineni”. 
 Art.2-Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Buzau - Mărăcineni” in mod corespunzator. 
 Art.3-Se aproba modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“Buzau - Mărăineni” in mod corespunzator. 

 Art.4.-Se imputerniceste reprezentantul Consiliului local Sapoca, in Adunarea 
Genererala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau - Mărăcineni” sa voteze in 
favoarea aprobarii primirii in calitate de nou membru a comunei Cernătești precum si in 

favoarea adoptarii Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei  de 
Dezvoltare Intercomunitara “Buzau - Mărăcineni” . 

 Art.5-Se imputerniceste domnul  Ilie Ion, viceprimarul comunei Săpoca, cetățean 
roman, născut la data de 05 septembrie 1957 în comuna Săpoca, județul Buzău, posesor al 
C.I. seria X.Z. nr. 391327 eliberat de SPCLEP Buzău la data de 02.09.2008 sa semneze in 
numele si pe seama Consiliului local Sapoca Actele Aditionale. 
 Art.6-Se imputernicste domnul Pascu Adrian-Director Executiv ADI “Buzau -

Mărăcineni”,cetetean roman,nascut la data 16.06.1968 în Municipiul Buzău, domiciliat in 
judetul Buzau,municipiul Buzau,str.Lunei,nr.28,posesor al CI seria XZ nr.605123 eliberat 
de SPCLEP Buzau la data de 03.07.2013,sa indeplineasca procedurile prevazute de lege 
pentru inregistrarea modificarilor Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Buzau - Mărăcineni” la Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa 

grefa Judecatoriei Buzau . 
 Art.7.-Directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Sapoca vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, iar secretarul 
comunei o va comunica autoritatilor si institutiilor interesate  
  

INITIATOR, 
P.PRIMAR, 

VICEPRIMAR: 
ILIE ION 

                CONTRASEMNAT, 
  Nr. 16                                                                                                               Secretar,                                                                     
 Săpoca, 25 ianuarie 2018                                                                                                                                                                                            

                                                                                                         Maria Tania Barchizeanu 


