ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
cu privire la infiintarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul
public de salubrizare a localitatilor Vintila Voda, Minzalesti, Lopatari, Sarulesti,
Bisoca, Cernatesti, Beceni
Consiliul Local Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand în vedere:
- expunerea de motive a primarului, inregistrata la nr. 4927/ 08.12.2010;
- avizul favorabil al compartimentului de resort din cadrul Primariei, inregistrat la
nr. 4977/ 09.12.2010;
- avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica , apararea ordinii si
linistii publice si a drepturilor cetatenilor , inregistrat la nr. 5017/ 15.12.2010;
- avizul Comisiei pentru invatamant , sanatate, cultura, protectie sociala, actiuni
sportive, turism si urbanism , inregistrat la nr. 5016/ 15.12.2010;
- prevederile art. 11 şi 12 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 26/2000 cu priviere la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice;
- prevederile art. 36 alin. (4) lit. e, respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 , alin .(1) si a art. 115, alin. 1), lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;.
HOTARASTE :
ART. 1. - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local Vintila Voda şi ale
primarului acestuia, asocierea localitatii Vintila Voda , Manzalesti, Lopatari, Sarulesti,
Bisoca, Cernatesti si Beceni din judetul Buzau, în vederea înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor
Vintila Voda , Minzalesti, Lopatari, Sarulesti, Bisoca, cernatesti, Beceni. ;
ART. 2. -Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate
publică ;

ART. 3.- Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a
localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre,
precum şi realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau
regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de
utilităţi publice aderente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare al acestuia,
conform reglementărilor legale în vigoare.
ART. 4. – (1) Asociaţia este constituita pe durata nedeterminata, fără elementele
constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor,
unităţile administrativ-teritoriale arătate la art. 1 ;
- (2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală în condiţiile legii ;
ART. 5. – (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al statutului asociaţiei, potrivit
anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă. ;
- (2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza
prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale, organizate la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate ;
Art. 6. – Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii ;
ART.7. – Se desemnează primarul localitatii Vintila Voda, dl. Petcu constantin, în
organul de conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vintila Voda,
Minzalesti, Lopatari, Sarulesti, Bisoca, cernatesti , Beceni ;
ART.8. - Se împuterniceşte primarul localitatii Vintila Voda Dl. Petcu Constantin, să
exercite în numele unităţii administrativ teritoriale toate atribuţiile conferite de
legislaţia în materie, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
ART. 9. - Secretarul comunei va transmite prezenta , in termenul legal, autoritatilor
si persoanelor interesate.
Art.10. Hotararea se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Primariei
Vintila Voda.
Vintila Voda, 16 decembrie 2010
Nr. 50/ 2010

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
LICA DUMITRU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
ECATERINA BURLACESCU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
13 voturi”pentru” ............................................................. 0.voturi”contra”................................................................. 0 voturi abţineri

