ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău
în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau
2008”, în vederea initierii/analizării/parcurgerii procedurilor legale privind
sistarea plătii apei meteorice la nivelul UAT - Municipiul Buzău, preluată în
sistemul de canalizare, până la finalizarea studiului privind modalitatea de
calcul a cantităţii de apă meteorică în conformitate cu prevederile art. 215,
alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu neexistent la acest
moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007 pentru
aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare

Consiliul Local al municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa
de îndată;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr. 44 /CLM/2017 prin care se
propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău
în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau
2008”, în vederea initierii/analizării/parcurgerii procedurilor legale privind
sistarea plătii apei meteorice la nivelul UAT- Municipiul Buzău, preluată în
sistemul de canalizare, până la finalizarea studiului privind modalitatea de
calcul a cantităţii de apă meteorică în conformitate cu prevederile art. 215,
alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu neexistent la acest
moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007 pentru
aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare;
- raportul comun al Serviciului Juridic şi al Serviciului Gospodărie
Urbană şi Protecţia Mediului nr. 2.737/2017, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului 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;
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Buzău nr.
276/2007 privind participarea municipiului Buzău în calitate de asociatmembru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
« Buzău 2008 »;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Buzău nr. 113/2016
privind revocarea mandatului reprezentantului municipiului Buzău în Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 " şi numirea domnului Primar Constantin
Toma în această calitate;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară « Buzău 2008 » nr. 22/06.10.2016 privind desemnarea
reprezentantilor membrilor Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară « Buzău 2008 »;
- Procesul-verbal încheiat în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 » în data de 26.01.2017;
- prevederile art. 16, art. 17 si art. 23 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare « Buzău 2008 »;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, actualizată, potrivit căreia serviciile de utilităţi publice sunt în
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
- prevederile art. 12, alin. 1, lit. h din Legea nr. 241/2006 a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
- prevederile art. 215, alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctul 14 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 45 alin. 1 si 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 acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Buzău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Buzău 2008”, domnului primar al municipiului Buzău Constantin
Toma, în vederea initierii/analizării/parcurgerii procedurilor legale privind sistarea
plăţii apei meteorice la nivelul UAT - Municipiul Buzău până la finalizarea studiului
privind modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorice în conformitate cu
prevederile art. 215, alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu
neexistent la acest moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007
pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice,
Serviciului Juridic precum şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

-3Art. 3.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului
Buzău în vederea exercitării cu privire la legalitate, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Buzău 2008” şi Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Vasile Murguleţ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Diana Mariana Pavel
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 02 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45,
alin. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abţineri şi - voturi
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la
şedinţă.
Domnnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

