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        nr. 29 din 31.10.2012 

 
- privind aprobarea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociaţia de  Dezvoltare   Intercomunitară 

,,AQUACOV” 
 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2012; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului şi văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12, alin. (1), lit. ,,d” din Legea nr. 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Văzând prevederile Statutului şi ale Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,AQUACOV”; 

În temeiul art. 11, alin. (1) şi (2), art. 36, alin. (2), lit. ,,d”, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 14, art. 45, alin. (1-
3) şi art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă aderarea Comunei Vama Buzăului, prin Consiliul Local al comunei Vama 
Buzăului, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUACOV”, în condiţiile Actului constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei. 

Art.2: Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,AQUACOV”, conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Se împuterniceşte domnul Chirilaş Tiberiu Nicolae, primarul comunei Vama Buzăului, născut 
la data de 30.01.1977 în municipiul Braşov, domiciliat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 
774, judeţul Braşov, posesor al C.I. seria BV, nr. 397408, să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului actul adiţional la Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,AQUACOV”, prin care Comuna Vama Buzăului devine membru al acestei asociaţii. 

Art.4: Se desemnează dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae ca reprezentant al Comunei Vama Buzăului în 
cadrul Adunării Generale a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUACOV”. 

Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUACOV” şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         Constantin Sebastian BULARCA                                              Avizează pentru legalitate, 
                                                                                         SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
                                                   Adrian – Constantin GĂITAN 
 
 


