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                                         ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 
CONSILIUL  LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării calităţii de  membru asociat al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a municipiului Râmnicu Sărat , 
oraşului Nehoiu şi comunei Gălbinaşi 

 
 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul Buzău ,  
Având  în  vedere : 

-expunerea de motive a primarului comunei Unguriu  nr. 2768/2015 ; 
-raportul compartimentului de resort nr. 2769 / 2015 ; 
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 
-adresa Consiliului Judeţean Buzău nr. 7079/2015 ; 
- prevederile H.C.L. Unguriu  nr. 6 / 2009 privind asocierea în scopul realizării 
proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Buzău” şi 

constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” ; 
- prevederile H.C.L. Râmnicu Sărat nr. 81/23.04.2015 , privind retragerea 

municipiului Râmnicu Sărat din cadrul A.D.I. „Eco Buzău 2009” ; 
- prevederile H.C.L. Nehoiu nr. 21/02.04.2015 , privind retragerea oraşului Nehoiu 
din cadrul A.D.I. „Eco Buzău 2009” ; 
- prevederile H.C.L. Gălbinaşi nr. 84/31.10.2014 , privind retragerea comunei 

Gălbinaşi din cadrul A.D.I. „Eco Buzău 2009”; 
-prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” ;  
-prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările  ulterioare ; 
-prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciulde salubrizare a localităţilor , cu 
modificările şi completările ulterioare , 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din legea nr. 
215/2001, privind  administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , emite următoarea  

 
 

HOTĂRÂRE: 
 

 

Art.1. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a municipiului Râmnicu Sărat , oraşului Nehoiu 

şi comunei Gălbinaşi , ca urmare a retragerii acestora din asociaţie . 
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Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” , conform prevederilor art. 1 al 
prezentei hotărâri . 
 
Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului local al comunei Unguriu în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” să 
voteze în favoarea adoptării actelor adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” . 
 
Art. 3.Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  
transmiterea  prezentei  hotărâri autorităţilor , instituţiilor  şi persoanelor fizice si  

juridice  interesate . 
 

 
 
                      

      PREŞEDINTE SEDINŢĂ, 
        Consilier Ristea Florin                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 

                                                                                Jr. Marin Adrian-Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

Unguriu , 22.06.2015 

Nr. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 
de 22.06.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 
numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 


