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    HOTĂRÂREA 
              nr. 40 din 24.04.2019 

- privind aprobarea acordării unui mandat ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,INTERSAL”, în 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

  
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul compartimentului 

de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere adresa nr. 176/12.04.2019 provenită de la Asociația de Dezvoltare Intercomuniatară ,,Intersal” și 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2246/16.04.2019, prin care se solicită Acordarea unui mandat 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ INTERSAL, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 74/2018, ale Legii nr 31/10.01.2019 privind aprobarea 
Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, ale 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea  de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” și lit. ,,d”, alin. 
(4), lit. ,,f”, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 14 și alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1: Se aprobă acordarea unui mandat  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERSAL”, pentru 
exercitarea, în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului, a atribuțiilor, drepturilor și 
obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, prin care se modifică și se 
completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, de art. 17 si art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, de art. 16, art. 20, art. 21 din Legea 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

Art.2: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului să reprezinte Comuna Vama Buzăului în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  INTERSAL, să ia parte la orice Adunări ale membrilor Asociației, să voteze în 
cadrul acestora în conformitate cu aspectele stabilite prin prezenta Hotărâre, să aprobe orice actualizări ale 
documentațiilor rezultate, în urma unor modificări legislative, în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri, să 
semneze, în numele și pentru Comuna Vama Buzăului, să întreprindă orice alte demersuri necesare în sensul celor 
stabilite prin prezenta hotărâre. 
 Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului judeţului Braşov, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  INTERSAL şi se aduce la cunoştinţă publică. 

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


