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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea tarifului de testare metrologică pentru contoarele de apă rece şi apă caldă cu Dn =15 – 20 

mm, utilizate ca repartitoare de costuri de către persoanele fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici din 
municipiul Buzău 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;  
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  49/C.L.M./2012, prin care 

se propune aprobarea tarifului de testare metrologică pentru contoarele de apă rece şi apă caldă cu Dn =15 – 
20 mm, utilizate ca repartitoare de costuri de către persoanele fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici 
din municipiul Buzău;  

- raportul Direcţiei Tehnice, Hotărârea nr. 32 din 21 mai 2012 a consiliului de administraţie al Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- Hotărârea nr. 32 din 21 mai 2012 a consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" 
Buzău; 

- prevederile art. 43, alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, astfel cum 
a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 şi aprobată prin Legea nr. 
329/2009; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a-19), art.45, alin.(1), art.49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă tariful de testare metrologică  pentru contoarele de apă rece şi apă caldă cu Dn =15 – 
20 mm, utilizate ca repartitoare de costuri de către persoanele fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici 
din municipiul Buzău, în valoare de 16 lei/buc. inclusiv TVA. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data aducerii la cunoştinţă publică prin intermediul 
presei locale şi postare  pe site-ul Primăriei municipiului Buzău www.primariabuzau.ro.   

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Urbană, precum şi Regia 
Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Fănică Bârlă 
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Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie 

http://www.primariabuzau.ro/

