
 

 

HOTARARE  
Privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau si 

mandatarea reprezentantului UAT Movila Banului sa sustina si sa voteze in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” 

aprobarea Strategiei de tarifare 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ordinara in data de 29.11.2019; 

Avand in vedere: 
-adresa nr.1008/2.10.2019 a Companiei de Apa Buzau; 
-adresa nr.501/2.10.2019 a A.D.I. “Buzau 2008”; 
-expunerea de motive a  primarului inregistrata sub numarul5730/5.11.2019 
-raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate, impozite si taxe si achizitii 
publice inregistrat sub numarul 5731/5.11.2019 
-avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 5732/5.11.2019 
-Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Buzau 2008 
nr.18/26.09.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru “Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in 
perioada 2014-2020” precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; 
-prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art.16, alin(3), lit.c si d, coroborat cu art.21 alin(1) din Statutul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara Buzau Adi 2008. 
 

În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art. 132, 
art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTARASTE: 
Art.1 Se aproba Strategia de tarifare a Companiei de Apa SA Buau pentru perioada 
2020-2025, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 



Art.2 Se mandateaza reprezentantul UAT Movila Banului, Domnul Moise Dorin 
Romica, sa sustina si sa voteze “pentru” in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara :Buzau 2008” aprobarea Strategiei de tarifare pentru 
perioada 2020-2025. 
Art.3 Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si institutiilor interesate. 
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Presedinte de sedinta, 
Gheorghe Alina Florentina 

 
 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în ședința  ordinară  
din data de 29.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 8 voturi ”pentru” , 0  ”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 
8 consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la ședință. 

 

 

 

 

	


