
 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 
                                  STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 33 din 30.03.2021 

- privind aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comuna Sânpetru, Comuna Măieruș, Comuna Jibert și 
Comuna Părău, alături de Comuna Prejmer, Comuna Teliu și Comuna Hărman în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Intersal” și aprobarea Statutului actualizat al  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.03.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al 

acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către secretarul general al comunei Vama Buzăului, precum și 
avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Cunosând adresa nr. 41/13.01.2021 formulată de S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Intersal și înregistrată sub nr. 50/13.01.2021 prin care se solicită realizarea demersurilor în vederea 
extinderii ariei de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” nr. 
46/03.03.2021; 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129 alin (2) lit. ,,d” și alin. (9), lit. ,,a” din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;   

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Sânpetru, Comuna Măieruș, Comuna Jibert și 
Comuna Părău, alături de Comuna Prejmer, Comuna Teliu și Comuna Hărman în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Intersal”.  

Art.2: Se aprobă Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” conform anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, 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 și să întreprindă orice alte demersuri necesare în 
sensul celor stabilite prin prezenta hotărâre. 

Art.4: Primarul comunei Vama Buzăului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Sergiu Oliver BORCEA 
                                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


