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ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Gura Teghii în Adunarea 

Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa în Asociație 

 
Consiliul local al comunei Gura Teghii, întrunit în şedinţă la data de 31.01.2022  
Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Gura Teghii, înregistrat la nr. 
418/18.01.2022; 

 Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat la nr. 
419/18.01.2022; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Gura Teghii, înregistrate la nr. 
.............../............................; 
 Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 13 din 17.01.2022 înregistrată la primăria comunei 
Gura Teghii la nr. 376/17.01.2022; 
 Adresa Comunei Ghergheasa nr. 4452/31.12.2021 privind primirea comunei 
Ghergheasa in cadrul A.D.I. „Buzau 2008”; 
 HCL 5/07.01.2022 privind participarea comunei Ghergheasa;  

 Prevederile art. 13 din Statutul A.D.I. „Buzău 2008” : „Pentru a vota hotărârea de 
acceptare, a noilor membri,  reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au 
nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care 
le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.” 
 Prevederile art. 16 alin. (2) lit. j) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”: „Atribuţiile adunării 
generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt: ...  j) aprobarea primirii de noi 
membri în Asociaţie, precum şi a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;” 
 Prevederile art 21 alin. (1) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”: „Hotărârile adunării 
generale a asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin 2, lit. i) -  j) şi  
art.16 alin.(3), lit. a), c),d),si f), nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea 
Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 
hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 
 Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 
 Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si statutului 
– cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. 

 Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de 
canalizare.  
 Prevederile art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), art. 132  OUG nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 
În temeiul art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului  Micleru Gheorghe 
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reprezentantul Comunei Gura Teghii în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociatiei de 
Devoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea primirii comunei Ghergheasa în 
Asociație. 
 
Art 2. . Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 
2008”, prin act aditional, în mod corespunzator. 
 
Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Micleru Gheorghe să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local  Gura Teghii actul adiţional și Statutul actualizat. 
 
Art. 4. Se împuterniceşte domnul Raicu Constantin, directorul executiv al A.D.I „Buzau 
2008”, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificării 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău. 
 
Art. 5. Prezenta hotarare are caracter individual și va fi dusă la îndeplinire de persoana 
nominalizata la art. 1.  
 
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Buzău, primarului 
comunei Gura Teghii, celui nominalizat cu ducerea la îndeplinire, A.D.I. Buzău 2008. 
 
 
Nr. ........... 
DATA 31.01.2022 
GURA TEGHII 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
           ICHIM GHEORGHE                                                  SECRETAR GENERAL, 
  
                                                                                                 DOROICAN DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa ordinară din data de 31.01.2022, cu 
respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu un nr. de ....... voturi pentru, ...... 
abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie şi ....... consilieri prezenţi la şedinţă . 
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ANEXĂ   LA HOTĂRÂREA  NR. ……din  ……………….  
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) şi (8) din Legea 276/2010 de modificare a Legii nr. 416/2001 pentru anul 2022 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse  
 

 

Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabil 

1 Întreţinerea în sezonul rece a drumurilor 

satesti , comunale şi a drumului judeţean  

Îndepărtarea manuală a zăpezii şi 
împrăştierea materialelor 
antiderapante 

Lunile 

1-3 

11-12 

Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala  

2 Deszăpezirea incintelor curţilor 
principalelor instituţii din comună,a 

puntilor peste raurile ce traverseaza 

comuna  

Îndepărtarea manuală a zăpezii, gheţii 
din curtea primăriei, căminului 
cultural,  piaţa ,biserici 

Lunile 

1-3 

11-12 

Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

3 Toaletare copaci de pe domeniul public Tăierea copacilor de pe domeniul 
public şi a puieţilor de la rădăcina 
acestora 

Lunile 

3-4 

Beneficiarii  

Legii 

 nr. 416/2001 

Politia locala 

4 Curatarea bazinelor  de captare si 

inmagazinarea apei  la sursele  de apa si 

in jurul acestora 

Curatarea de namol,resturi vegetale, 

transportul acestora la locuri special 

amenajate,spalat bazine apa etc. 

Lunile 

3-4 

Beneficiarii  

Legii 

 nr. 416/2001 

Politia locala, 

muncitori 

apa 

5 Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din 
centrul comunei şi curtile  căminelor  

culturale  

Săpat, toaletat arbori, udat, cosit 
gazon şi adunat gazonul cosit 
 

 

Lunile 

4-10 

Beneficiarii  

Legii nr. 

416/2001 

Politia locala 

6 Întreţinerea canalelor de scurgere a 

apelor pluviale şi a apei provenita de la 

topirea zăpezilor 

Îndepărtarea resturilor vegetale şi a 
vegetaţiei specifice, decolmatarea şi 
spargerea gheţii dacă este cazul 

Permanent Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

7 Lucrări de întreţinere a şanţurilor şi 
podeţelor de scurgere a apei pluviale 

Îndepărtarea resturilor vegetale , a 
mărăcinilor, a gunoaielor, săpăturilor 
manuale, decolmatarea podeţe; 
reparat şi construit podeţe  

Permanent Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

8 Lucrări de curăţare a şanţurilor aflate pe 
marginea drumurilor comunale  si a DJ 

203 K 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a 
apelor provenite din ploi şi din 
topirea zăpezilor 

Permanent Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

9 Lucrări de întreţinere a acostamentelor 

drumurilor comunale 

Îndepărtarea mâlului şi a altor resturi 
ca urmare a scurgerii apei rezultate 

Permanent Beneficiarii  

Legii 416/2001  

Politia locala 
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din precipitaţii nr. 416/2001 

10 Lucrări de întreţinere a zonelor centrale 
din satele componente ale comunei  

Curăţarea şanţurilor de scurgere a 
apelor pluviale, îndepărtarea 
gunoaielor, mărăcinişurilor , 
repararea şi vopsirea gardurilor, 
podeţelor 

Permanent Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

11 Întreţinere pâraie comunale Îndepărtarea resturi vegetale şi 
vegetaţie specifică, toaletare copaci, 
decolmatare canal scurgere, spălat 
bazine apă, întreţinere spaţii verzi  
 

Permanent Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

12 Asigurarea stivei de combustibil pentru 

încălzirea primăriei în iarna 2020/2021 

Despicare butuci lemn, în vederea 

uscării naturale, depozitare în 
magazie 

ori de cate ori 

este nevoie 

in timpul  

anului 

Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala, 

13 Lucrări de întreţinere a pieţei comunale  Îndepărtare gunoaie şi alte resturi, 
măturat transportat gunoaiele şi 
resturile la locul de depozitare 

Permanent Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

14 Lucrări de întreţinere a spaţiului din 
vecinătatea eurocontainerelor pentru 
stocare gunoi menajer  

Îndepărtarea gunoaielor din jurul 
eurocontainerelor, măturat 

Ocazional Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala 

15. Reparatii la toate puntile pietonale peste 

raurile ce traverseaza comuna  

Inlocuire cherestea ; 

Reparatii la punctele de ancorare  a 

puntilor ; 

Reparatii la panourile  marginale ale 

puntilor; 

Intindere cabluri sustinere . 

 

Permanent    

muncitori  perm., 

politia locala 

16. Lucrari de igienizare a malurilor 

cursurilor raurilor  

Curatare de gunoaie  a tuturor 

malurilor de pe suprafata  comunei,de 

pe marginea apelor ,etc. 

Permanent   Politia locala 

17. Alte activităţi de utilitate publică Săpături manuale pentru remedierea 
avariilor la reţeaua de apă de apă 
potabilă;  
Activităţi de întreţinere şi reparaţii 
clădiri, garduri, instalaţii sanitare;  

Ajutor pentru rezolvarea unor 

probleme folosind munca necalificată 
la diferite instituţii: biserică, şcoala; 

Participarea la colectarea gunoiului 

Permanent  Beneficiarii  

Legii  

nr. 416/2001 

Politia locala, 

muncitori perm., 

personal apa 
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menajer ; 

Amenajare  platforme betonate pentru 

depozitare eurocontainere; 

Amenajare platforme betonate pentru 

realizarea de locuri de odihna in 

fiecare sat al comunei. 

18. Curatiri punti pietonale de  zapada Indepartarea manuala a zapezii de pe  

puntile pietonale  

Perioade cu 

zapada > de  

10 cm 

Beneficiari  

Legea 

416/2001 

Politia locala 

19. Curatenie la  unitatile scolare de pe  

raza comunei 

Zugraveli,reparatii la 

tencuieli,curatenie generala  

La inceput de an 

scolar  

Beneficiari  

Legea 

416/2001 

Politia locala  

20. Activitati specifice asistentei sociale  Activitati in folosul batranilor 

abandonati ,singuri  

Permanent  Beneficiari  

Legea 

416/2001 

Compartiment 

asistenta sociala  

21. Alte activitati  sociale in functie de 

necesitate la un moment dat  

 Permanent  Beneficiari  

Legea 

416/2001 

Compartiment 

asistenta sociala  

 


