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      H O T A R A R E 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului  Buzău în 
adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Buzau 2008 ", 

pentru aprobarea stabilirii ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor  la apa 
potabilă şi canalizare - epurare practicate de  Societatea Comercială " 

Compania de Apă " S.A. Buzău, pe aria de operare de la data de 01 iulie 2015      
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub 
nr. 87/CLM/2015, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului  Buzău în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară " Buzau 2008 ", pentru aprobarea stabilirii ajustării şi modificării 
preţurilor şi tarifelor  la apa potabilă şi canalizare - epurare practicate de  
Societatea Comer-cială " Compania de Apă " S.A. Buzău, pe aria de operare de 
la data de 01 iulie 2015; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi avizele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

  - prevederile art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice;  

- prevederile art. 17, art. 18, alin.(2), art. 21-24 şi art. 41, alin.(1) din 
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare; 

- prevederile art. 16, alin. (3) lit. d), coroborat cu art. 21, alin. (1) din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară " Buzău 2008 "; 

- prevederile Hotăr@rii nr. 159/2014 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici şi a cofinanţării locale pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău”; 

- avizul ANRSCUP nr. 314.182/2015; 
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 ", 

înregistrată la numărul 87/CLM/2015. 
       In temeiul art. 36, alin (2), lit. d) şi alin. (6), lit.a), pct. 14), art.45, alin. (2), lit. 
d) 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 A R A S T E: 

 
Art.1.- Se împuterniceşte domnul dr. ing. Constantin - Octavian 

Boşcodeală reprezentantul municipiului Buzău în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 " cu mandat special să 



aprobe în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău, în 
adunarea generală a asociaţiei, stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi 
tarifelor la apa potabilă şi canalizare – epurare, practicate de  Societatea 
Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău pe aria de operare de la data de 
01 iulie 2015.  

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice. 
precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 "  vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRESEDINTE DE  SEDINTA 
consilier Daniel Lambru 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 26 iunie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, 4 

abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi 

la şedinţă. 

 


