
JUDETUL BUZAU 
COMUNA TINTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Privind primirea unui nou membru si modificarea  
Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau-Maracineni” la 

care comuna Tintesti este membru asociat  
 

Având în vedere : 
- Proiectul de hotarare initia de dl. primar; 
- refaeratul de aprobare al primarului comunei Tintesti , inregistrata sub nr. 317/17.01.2020;  
- referatul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr. 
318/17.01.2020; 
- avizul comisiilor de specialitate a consiliului local nr.319/17.01.2020;  
- adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau-Maracineni” , inregistrata la Primaria Tintesti sub 
nr. 314/16.01.2020; 
- Hotararea nr.166/16.01.2020 privind aderarea comunei Tintesti, judetul Buzau, in calitate de membru 
asociat, la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara “ Buzau- Maracineni” ; 
-  prevederile art. 13 si art.16. alin. (2), lit.j din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati 
publice pentru serviciul de transport public local Buzau- Maracineni; 
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
            În temeiul art.129 alin.(2) lit. e), alin. (3) lit.d), alin.(7) lit.n), alin.(9), alin. (14), art.134 alin.(1) lit.a), 
ale art.139 alin.(3), lit.f), coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1.–Se aprobă primirea, in calitate de nou membru, a UAT Tisau in Asociatia de Dezvoltarea 
Intercomunitara “ Buzau- Maracineni” , structura cu personalitate juridica de drept privat si 
de utilitate publica, in scopul gestionarii in comun a serviciului de transport public local de 
persoane.   
Art. 2.– Se aproba modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ 
Buzau- Maracineni”, in mod corespunzator, prin act aditional.  
Art. 3.– Se imputerniceste dl. Stoica Aurel, primarul comunei Tintesti, reprezentantul Consiliului Local al 
Comunei Tintesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau- Maracineni”  
sa voteze in favoarea primirii in calitate de nou membru a comunei Tisau, precum si in favoarea adoptarii 
Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau- 
Maracineni”.  
Art. 4.–   Se imputerniceste dl. Stoica Aurel, primarul comunei Tintesti, cetatean roman, nascut  la data de 
25.10.1969 , domiciliat in sat Tintesti, comuna Tintesti, judetul Buzau, posesor al CI seria  , nr., eliberat de 



SPCLEP Buzau, sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local al Comunei Tintesti, Actele 
mentionate la art.2. 
Art. 5.– Se imputerniceste dl. Pascu Adrian – director executiv A.D.I. Buzau- Maracineni, cetatean roman, 
nascut  la data de 16.06.1968 in Municipiul Buzau, domiciliat in municipiul Buzau, str , posesor al C.I.  , 
eliberat de SPCLEP Buzau la data de 03.07.2013, sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru 
inregistrarea modificarilor Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau- 
Maracineni” la Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Buzau.  
 Art. 6.– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Tintesti prin 
compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialiate al Primarului Comunei 
Tintesti si  Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara “ Buzau- Maracineni”. 
Art. 7.– Secretarul comunei va aduce la cunostinta institutiilor publice, autoritatilor publice, va comunica 
persoanelor interesate si va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare.                             
                               
                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               Contrasemneaza  
                       Consilier,  Filip Iulian                                                                   Pentru  secretar general, 
                                                                                                                         Petrescu Sandina 
 
             NR.   10    / 17.01.2020 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta din data de 17.01.2020, cu respectarea 
prevederilor art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu numar de 13 voturi pentru, 0 abtineri si 
0 voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
 
 


