
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
                                 C  O  M  U  N  E  I      V  A  M  A   B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 71 din 17.10.2014  

- mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUACOV”, pentru aprobarea modificării şi completării 

Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014 
  
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.10.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 
Buzăului, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Având în vedere cererea A.D.I. „AQUACOV” nr. 208/23.09.2014 prin care solicită adoptarea, în 
regim de urgenţă, a  unei hotărâri privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea 
modificării si completării Statutului acesteia; 

Având în vedere realizarea procedurilor prevăzute de art. 7 alin. (4) si alin (13) din Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;  

În baza prevederilor art. 32 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin (2) lit. d şi alin. (6) pct. 14  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) şi ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se acordă mandat Primarului comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, ca în 
calitate de reprezentant al comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV”, să aprobe modificarea şi completarea Statului Asociaţiei, în conformitate 
cu proiectul Actului aditional nr. 6, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   

 
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Vama 

Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae. 
 

 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului judeţului 
Braşov, A.D.I. ,,Aquacov” şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ciprian Alexandru NEAGOVICI                                   Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN  
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


