
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.45 
privind aderarea comunei Movila Banului, județul Buzău, in 

calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni” 

 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, județul 
Buzău, întrunit in ședință ordinară; 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al domnului Moise Dorin Romică primarul 
comunei Movila Banului, județul Buzău, inregistrat sub numărul 
5858/17.11.2020 
-raportul domnului Dumitrul Paul viceprimarul comunei Movila 
Banului, județul Buzău, inregistrat sub numărul 5859/17.11.2020 
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Movila 
Banului inregistrat sub numărul 5860/17.11.2020 
-prevederile art.3, alin(1), alin(2), art.8, alin(1), alin(3), lit.c, 
art.10, alin(1), alin(2), alin(3), alin(4) si alin.(5) din Legea 
nr.51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice cu 
modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.16, alin(5), art.17, alin.(1), lit.g si alin.(2) din 
Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local cu 
modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr.92/2007 aprobate prin Ordinul Ministrului de 
Interne si reformei administrative nr.353/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutive cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate pentru serviciile 
de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 
139 alin.(1)  și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 Se aprobă aderarea(înscrierea) Unității Administrativ 
Teritoriale Comuna Movila Banului, județul Buzău prin Consiliul 
Local al comunei Movila Banului, in calitate de membru asociat, la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni ”, 



având ca obiect principal efectuarea serviciului de transport public 
local de persoane. 
Art.2 Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Movila Banului, județul Buzău prin Consiliul Local al 
comunei Movila Banului la patrimoniul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni ”, cu cotizația prevăzută in 
statutul A.D.I. “Buzău – Mărăcineni ”. 
Art.3 Se imputernicește domnul Moise Dorin Romică, primarul 
comunei Movila Banului, cetățean roman, născut la data de 
03.09.1975, domiciliat in sat Limpeziș, comuna Movila Banului, 
județul Buzău, posesor al CI seria XZ nr. , eliberat de S.P.C.L.E.P 
Buzău la data de 09.09.2019, să semneze in numele si pe seama 
Consiliului Local al Comunei Movila Banului, Actul Constitutiv și 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – 
Mărăcineni ”. 
Art.4 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al 
comunei Movila Banului in Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni ”, domnul Moise 
Dorin Romică, primarul comunei Movila Banului. 
Art.5 Se aprobă înființarea serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate la nivelul Unității Administrativ 
Teritoriale comuna Movila Banului, județul Buzău, in conformitate 
cu prevederile Legii nr.51/2006 și ale Legii nr.92/2007 – Legea 
transportului public local. 
Art.6 Se aprobă delegarea serviciului de transport public local al 
Unității Administrativ Teritoriale comuna Movila Banului, județul 
Buzău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – 
Mărăcineni ” și imputernicește A.D.I. “Buzău – Mărăcineni ” că pe 
seama sa(a UAT Movila Banului) să stabilească traseul(trasee) de 
transport public local pe teritoriul UAT Movila Banului, și implicit să 
incredințeze transportul de persoane către operatorul regional 
TRANS BUS S.A. 
Art.7 Primarul comune Movila Banului, județul Buzău va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cu sprijinul 
compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei 
Movila Banului. 
Art.8 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 
secretarului general al comunei Movila Banului, respectiv se 
comunică Primarului comunei Movila Banului, celor nominalizați cu 
ducerea la indeplinire, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 



“Buzău – Mărăcineni ” și Instituției Prefectului – județul Buzău in 
vederea exercitării controlului de legalitate. 
 
 
Movila Banului, 17.11.2020 
 
 
 
 
Inițiator,                                               Avizat spre legalitate, 
Primar,                                                          Secretar general, 
Moise Dorin Romică                            Ioniță Alexandru Florin 
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


