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HOTĂRÂREA 
  nr. 68 din 27.09.2011  

 
- privind aprobarea înfiinţării serviciului de alimentare cu apă în comuna Vama Buzăului 

 
 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.09.2011; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, referatul 
întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive a viceprimarului comunei VAMA BUZĂULUI, 
 - Avizul de legalitate al secretarului comunei VAMA BUZĂULUI. 
Având în vedere prevederile actelor normative incidente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv 
prevederile: 

 - art.2 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. e), h) şi i) şi art. 19, din Legea 241/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
- Ordinului 88/2007, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea regulamentul-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă �i de canalizare; 
- Ordinului 89/2007, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă �i de canalizare; 
- Ordinului 90/2007, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare/ prestare  al 
serviciului de alimentare cu apă �i de canalizare.  
- Ordinului 65/2007, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a pre�urilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă �i de canalizare.  
În baza prevederilor art. 36, alin.1, alin. 5 lit.”c”, art. 45 alin. 2 lit.”e” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală locală, republicată, cu modificările şi comlletările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1: Se aprobă înfiin�area serviciului de  alimentare cu apă în comuna Vama Buzăului. 
Art.2: Se aprobă organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare cu apă în modalitatea gestiunii directe. 
Art.3: Se aprobă darea în administrare, a serviciului de alimentare cu apă, �i a sistemului public aferent, 

compartimentului func�ional din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Art.4: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului să numească un angajat din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind responsabil cu asigurarea furnizării serviciului de alimentare 
cu apă.   

Art.5: Se aprobă Regulamentul serviciului de  alimentare cu apă din aria teritorial administrativă a comunei 
Vama Buzăului – conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.6: Se aprobă modelul de Caiet de sarcini al serviciului de  alimentare cu apă din comuna Vama Buzăului – 
conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.7: Se aprobă modelul de Contract de furnizare a serviciului de  alimentare cu apă în comuna Vama 
Buzăului – conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.8: Se aprobă tariful de 0,38 lei/m.c. pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă – conform 
Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.  

Art.9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama Buzăului. 
Art.10: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
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