R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A

B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 151 din 21.12.2018

-

privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV, pentru aprobarea modificării preţului/tarifului
serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional
Gospodărie Comunală S.A.

Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului;
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2018;
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului,
precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului;
Având în vedere adresa nr. 272/26.11.2018 a A.D.I. „AQUACOV” și înregistrată la Primăria comunei
Vama Buzăului sub nr. 6832/29.11.2018, prin care solicită adoptarea, unei hotărâri privind mandatarea
reprezentantului Comunei Vama Buzăului în AGA A.D.I. „AQUACOV” pentru votarea aprobării modificării
preţului/tarifului furnizării apei potabile şi a canalizării, în conformitate cu valorile cuprinse în avizul
A.N.R.S.C nr. 613438/16.11.2018;
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit ,,b” şi art. 12, alin (1), lit ,,i” din Legea nr. 241/2006,
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu prevederile art. 8, alin (2), lit. ,,j” din Legea
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările si completările ulterioare și cu
prevederile art. 16, alin (3), lit. ,,d”, coroborate cu prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUACOV”;
În baza prevederilor art. 36, alin (2), lit. ,,d” şi alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1: Se acordă mandat special primarului comunei Vama Buzăului - d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae, ca
în calitate de reprezentant legal al Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUACOV” să aprobe modificarea preţului/tarifului pentru serviciul public de alimentare
cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A, în
conformitate cu valorile cuprinse în Avizul nr. 613438/16.11.2018 emis de Preşedintele A.N.R.S.C., anexă la
prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov,
A.D.I. „AQUACOV” și se aduce la cunoștință publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile IONESCU

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

