
 

  ROMÂNIA 
      JUDEŢUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 
   - CONSILIUL LOCAL - 

 
 
                PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 309 din data de 30.09.2019 

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor 
Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 

2020” și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să susțină și să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 

 
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

extraordinară;  
Având in vedere: 
- adresa nr. 923/26.09.2019 A Companiei de Apă Buzău, înregistrată la 

Primăria Municipiului Buzău la nr. 117.109/30.09.2019; 
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

360/CLM/30.09.2019; 
- raportul de specialitate nr. 117.282/30.09.2019 al Serviciului Dezvoltare și 

Implementare Proiecte; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- Avizul nr. F920/26.09.2019 al Consiliului Tehnico-Economic;  
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău 2008 nr. 

18/26.09.2019 privind avizarea privind aprobarea STUDIULUI DE 
FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului; 

În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr 241/2006, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art. 16, alin. 3, lit. c și d, coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzau ADI 2008.  
           În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b), d) și e) și alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. 
n), alin. (9), lit. a) și c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. f) și g), coroborat cu art. 5, 
lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1.- Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 
2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 



 
Art. 2.- Se mandatează reprezentantul UAT Buzau, dl. primar Constantin 

Toma, să susțină și să voteze pentru în Adunarea Generală a Asociaților 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului 
anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Buzau, în perioada 2014 - 2020”. 

Art. 3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investitii, 
Achizitii Publice și ADI Buzău 2008, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

     INIȚIATOR 
  PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Constantin Toma 
        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
                
                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                     Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ROMÂNIA 

       JUDETUL BUZĂU 
       MUNICIPIUL BUZĂU 

      - P R I M A R - 
Nr. 360/CLM/30.09.2019 

 
 
 

R E F E R A T 
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 
2020” și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să susțină și să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 
 
 
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Buzau, în perioada 2014-2020 continuă procesul investițional derulat prin 
POS Mediu 2007 – 2013. 

Din documentația aferente acestui proiect regional a rezultat că se impune 
aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020”. 

Este necesară totodată, și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să 
susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.  

Față de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de hotarâre, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciul Dezvoltare și Implementare Proiecte 

Nr. 117.282/30.09.2019 
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE   
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 
2020” și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să susțină și să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 
 
 
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Buzau, în perioada 2014-2020 continuă procesul investițional derulat prin 
POS Mediu 2007 – 2013. 

Din documentația aferentă acestui proiect regional a rezultat că se impune 
aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020”. 

Este necesară totodată, și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să 
susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.  

Față de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de hotarâre, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

   Serviciul Dezvoltare și Implementare Proiecte, 

Luminița Colțeanu 

 
 
 
 


