
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI VINTILĂ  VODĂ 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau și 

mandatarea reprezentantului UAT comuna VINTILĂ VODĂ să susțină și să voteze  

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” 

aprobarea Strategiei de tarifare 

 

 Consiliul  local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrată sub 

nr.5148/04.10.2019; 

- raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Vintilă Vodă, înregistrat 
sub nr. 5149/04.10.2019; 

 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   local al  

comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

- adresa nr. 500/02.10.2019  Companiei de Apă S.A.Buzău; 

- adresa nr. 501/02.10.2019 din partea A.D.I. „Buzau 2008” 

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,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; 

- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr 241/2006, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 6, alin.(3), lit.c) și d), coroborat cu art. 21 alin.(1) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzau 2008”;  

- prevederile 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) din 

O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

           În temeiul 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 Strategia de tarifare a Companiei de Apă S.A. Buzău pentru 
perioada 2020-2025, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.2. Se mandatează reprezentantul UAT comuna Vintilă Vodă, dl. COMAN ION, să 

susțină și să voteze ,,pentru” în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzau 2008”, aprobarea Strategiei de tarifare pentru perioada 2020-2025. 

 Art.3. Primarul comunei Vintilă Vodă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  

Prefectului  -Judeţul Buzău, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

          NR. 43 

          Vintilă Vodă, 11 OCTOMBRIE 2019  

           Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează,  

                                                                                Secretarul general al comunei, 

      Consilier, GĂINUŞĂ DUMITRU                                      LUNGU MIHAELA   

 
          Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în 
şedinţa extraordinară din data de 11.10.2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ,  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  

consilieri  în  funcţie  şi  11  consilieri  locali prezenţi.                            


