ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație
Consiliul local Florica,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei FLORICA în calitatea sa iniţiator,
înregistrat sub nr. 1203/14.06.2021;
- raportul compartimentului responsabil inregistrat cu nr.1212/15.06.2021,
-raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
FLORICA ;
-Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 290/10.06.2021,
-Adresa Comunei Cătina nr. 529/01.02.2021 privind primirea comunei Catina
in
cadrul A.D.I. „Buzau 2008”
-Prevederile art. 13, art. 16 alin. (2) lit. j) si art 21 alin 1 din Statutul A.D.I.
„Buzău
2008”
-Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si
statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale Legii
nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, ale Legii nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
-Prevederile art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art.
132, art.
139 alin 3 lit f) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului primar Zaharia Ion
reprezentantul Comunei Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de
Devoltare Intercomunitara „Buzau 2008” în vederea aprobarii primirii comunei Cătina
în Asociație.

Art. 2. Prezenta hotărâre are caracter individual.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică, persoanelor fizice si
juridice
interesate, respectiv se comunică Primarului comunei Florica, celor nominalizati cu
ducerea la îndeplinire, A.D.I. „Buzău 2008” .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Băicuș Cristian
comună
COMUNA FLORICA: 25.06.2021
NR.34

Secretar

Contrasemnează,
general
delagat

Lupu Marcelica Adriana

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei FLORICA in sedinta din data de 25.06.2021
cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de_9
voturi pentru , 0 abtineri si 0_voturi impotriva , din numarul total de 9consilieri in functie si 9 consilieri
prezenti la sedinta

