
            ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                                             - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind împuternicirea Primarului municipiului Buzău să îndeplinească toate 

formalităţile legale pentru realizarea reducerii cu 50% a tarifului apei 
meteorice aplicabil pentru municipiul Buzau de către Societatea 

Comercială ” Compania de Apă” S.A Buzău   
 
 

Consiliul Local al municiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
  

 Consiliul Local al municiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
 Având în vedere :  
 - expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 324/CLM/2017, prin care se propune aprobarea împuternicirii 
Primarului municipiului Buzău să îndeplinească toate formalităţile legale 
pentru realizarea reducerii cu 50% a tarifului apei meteorice aplicabil 
pentru municipiul Buzau de către Societatea Comercială ” Compania de 
Apă” S.A Buzău ; 

- raportul Serviciului de Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului nr.  
16.987/ 2017 ; 

 -  avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Raportul de expertiză tehnică privind Metodologia de tarifare şi 
tarifele practicate, întocmit de Societatea de proiectare pentru infrastructură 
urbană şi rurală S.R.L Iaşi; 

- Ordinul Nr. 88/20/03/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare emis de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală; 

-prevederile art. 3 lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 241 din 22 iunie 2006, republicată; 

-prevederile art. 42, alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare, 



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

H O T Ă R Ă Ș  T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă reducerea cu 50% a tarifului apei meteorice 
aplicabil pentru municipiul Buzău de către Societatea Comercială 
”Compania de Apă” S.A Buzău ; 
       Art.2.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău pentru 
îndeplinirea tuturor formalităţilor legale pentru realizarea  prevederii art. 1. 

Art.3 .- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială 
“Compania de Apă” S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

 
PRESEDINTELE SEDINTEI, 

consilier  Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel 
                                                           
 
 
 
 
 
                                                                    CONTRASEMNEAZA: 
                                                                          SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                         Roxelana Radu 
 
 
 
 
 

Buzău,  30 iunie 2017 

Nr. 211 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data 30  iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 18 
voturi pentru, 4 abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie 

şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


