ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
H O TARAR E
privind aprobarea politicii tarifare actualizata de la 01.07.2015 pe aria de
operare a Companiei de Apa S. A. Buzau
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau
Avand in vedere:
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, judetul
Buzau, inregistrata la nr.2217/28.05.2015;
-raportul
compartimentului
financiar-contabil,inregistrat
la
nr.2216/28.05.2015;
-rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii.
-prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
-prevederile art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice,
-prevederile art. 17, art. 18 al. (2), articolelor 21 - 24 şi art. 41 al. (1) din
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
-prevederile art 16 alin (3) lit. c, coroborat cu art. 21 alin ( 1) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „ Buzau 2008” ,
In temeiul art 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata,
H O TARAST E :

Art.1.Se aproba politica tarifara pentru anii 2015-2016 dupa cum urmeaza:
Crestere tarife in
termeni reali (fara
TVA)

Tarif actual

Crestere termeni reali

1 Iulie 2015

Aria de operare-tarif
unificat
Apa potabila
Canalizare-epurare

7/1/2014
4.40

5.0%
4,40*(1+0.05)*inflatia

2.51

3.0%
2,51*(1+0.03)*inflatia

Art.2 Se acorda mandat domnului Enache Cornel, reprezentantul Comunei
Pietroasele in Adunarea Generala a Asociatiei, sa aprobe politica tarifara
prevazuta la art. 1 de mai sus.
Art.3. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzau
2008”, al carei membru este comuna Pietroasele, să semneze Actul Aditional la
Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama
comunei Pietroasele.
Art.4. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Local Pietroasele vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta,
Zaplaic Virgil

Nr.28
Data:30.06.2015

contrasemneaza
secretar,
Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. 10 de voturi pentru, - voturi
impotriva, 2 abtineri, 1 absenti.

