
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
  privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu 

apă şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016 - 2020 
 

 
       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară;  
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
136/CLM/17.03.2017, prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru aria de operare – 
Judeţul Buzău 2016 - 2020;  
 - raportul comun al Serviciului Juridic şi Serviciului Gospodărie şi Protecţia 
Mediului 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, precum şi 
avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului şi turism; 

- convocatorul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară «Buzău 2008», transmis prin adresa nr. 274/14.03.2017; 

- solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 2008» nr. 968 
din 22.09.2016 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Buzău sub nr. 266 din 
22.09.2016;  

- prevederile HCL nr. 276/2007 privind participarea Municipiului Buzău în 
calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară «Buzău 2008»; 

- prevederile HCL nr. 35/23.02.2017 privind desemnarea reprezentantului 
Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară «Buzău 2008» şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului 
acesteia în mod corespunzător; 

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. a) şi art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizată, republicată; 

- prevederile art. 16, alin. (3), lit. a), art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 2008»; 

- documentul strategic «Master Plan pentru Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău» - forma revizuită, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 34/12.02.2015; 

- prevederile art. 11, art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6, lit. a), punctul 14 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 



 În temeiul art. 39, alin. (1), art. 45 alin. (1) 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 Strategia de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016 - 2020, cu Lista 
de Investiţii Prioritare 2014 - 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se acordă mandat special Primarului Municipiului Buzău – domnul 
Constantin Toma să voteze “pentru” Strategia de dezvoltare prevăzută la art. 1 în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 
2008». 

Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul Municipiului Buzău – domnul Constantin Toma. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se 
comunică Primarului municipiului Buzău, celor nominalizaţi cu ducerea la 
îndeplinire şi se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.   
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Lambru Daniel 

 
 
 
 

 
                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                    Diana Mariana Pavel  

 

 
 
 
 
 
Buzău, 22 martie 2017   
Nr. 48 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 
număr de 20 voturi pentru, 1 abţinere şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 


