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Nr.10/07.02.2022 

 

 

PROIECT  

 

H O T A R A R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pietroasele în 

Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa 

voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare  

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrat la 

nr.517/07.02.2022; 
- raportul compartimentului de resort, inregistrat la nr.516/07.02.2022; 

- Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 35/26.01.2022, inregistrata la UAT 

Pietroasele la nr.334/27.01.2022; 

- Prevederile OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.  8 alin. (3) lit. 
(d^2 ) si art 10 alin. (5) si (5^1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, art 36 5 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, 
În temeiul art. 129 al. 2 lit. d), al. 7 lit. n), art. 132 precum şi art. 139 al. 

3 din OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat special domnului Enache Cornel 
reprezentantul Comunei Pietroasele în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării 

Generale:  

I. - aprobarea Strategiei privind Redeventa pentru perioada 2022-2025 
care urmeaza a fi aplicata de Compania de Apa SA Buzau in conformitate cu 



prevederile art.9) din OUG 144/31.12.2021 pentru modificarea si completarea 
Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr 241/2006. 

II. - aprobarea modificarii Titlului II – Sistemul Financiar si Sistemul 

Contabil , Capitolul I – Sistemul Financiar , Art 39)-Alte costuri, taxe si 
suprataxe, alin. (2) - Redeventa din Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre A.D.I. “ 

Buzau 2008” in calitate de Autoritate Deleganta si Compania de Apa SA Buzau 

in calitate de Operator. 
III. - aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în forma prevăzută în Anexa la 

prezenta hotărâre.  
Art. 2.  Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 

2008” , cu sediul în Buzau, str. Ion Baiesu, bl. 4-5,  înscrisă în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Buzau cu Certificat  nr. 
16/2008, CIF 23601468,  al cărei membru este comuna Pietroasele să semneze 

Actul aditional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în 

numele şi pe seama  comunei Pietroasele. 

Art. 3.   Prezenta hotarare are caracter individual și va fi dusă la îndeplinire de 

persoana nominalizata la art. 1. 
Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din 

O.U.G nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

 
 

Initiator 

Primar, 

Cornel  Enache 

 
                                                                                                                                           

 

Avizat                                                                                                                                                              
                                                                                Secretar general, 

  Matache Aurelia 
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NR.517/07.02.2022 

 

 

Referatul de aprobare 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pietroasele în 

Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa 
voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare  

 

 

Avand in vedere adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 35/26.01.2022, 

inregistrata la UAT Pietroasele la nr.334/27.01.2022,prevederile 
OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.  8 alin. (3) lit. 

(d^2 ) si art 10 alin. (5) si (5^1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, art 36 5 din Legea nr. 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, imi exprim 
initiativa de promovare a  proiectului de hotarare mai sus 

mentionat. 

 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 
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Nr.516/07.02.2022 

 
Raport 

 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pietroasele în 

Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa 

voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare  

 

Subsemnata Badea Adriana, consilier juridic in cadrul Comartimentului 
juridic si resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Pietroasele, judetul Buzau, avand in vedere adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 

35/26.01.2022, inregistrata la UAT Pietroasele la 
nr.334/27.01.2022,prevederile OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

art.  8 alin. (3) lit. (d^2 ) si art 10 alin. (5) si (5^1) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, art 36 5 din Legea nr. 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, va rog sa initiati un 

proiect de hotarare  pentru acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT Pietroasele în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  
 

 

Consilier juridic, 
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NR._____DIN 24.02.2022 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

Pietroasele în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare  

 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in sedinta 

comisiei pe domenii din data de 24.02.2022, a analizat  proiectul de hotarare privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pietroasele în Adunarea Generală 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea modificarii 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, il 

avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data 

24.02.2022. 

 

COMISIA : 

 

1. Banica Ionel – presedinte_____________________________ 

2. Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3. Tescan Neculai Miron _____________________________ 

4. Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5. Mares Nicolaie________________________ 
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NR.________DIN 24.02.2022 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

Pietroasele în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare  

 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in sedinta 

comisiei pe domenii din data de 24.02.2022, a analizat  proiectul de hotarare privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pietroasele în Adunarea Generală 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea modificarii 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, il 

avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data 

24.02.2022. 

 

COMISIA, 

1. Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

     2. Gheorghe Mioara – secretar____________________ 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 

     4. Balaceanu Liliana Daniela____________________ 

     5. Rotaru Mihail Aurelian__________________________ 
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