ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din
sistemul de alimentare cu apă al Comunei BREAZA,
Judeţul BUZĂU
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau
Avand in vedere :
 Expunerea de motive a Primarului comunei Breaza înregistrata
la nr. 1198/19.02.2019;
 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.
1199/19.02.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 36 alin. (6) din Legea nr. 241/2006 - legea
serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicată (R2);
 Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C.
nr.65/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor, cu completarile
si modificarile ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, cu completările ulterioare;
 Prevederile H.C.L. nr. 22/27.05.2010 privind
aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului
public de alimentare cu apă;
 Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale
republicată, cu modificările și completările ulterioare
In temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit.b) din Legea
215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu
modificările și completările ulterioare

HOTARASTE:
Art.1 Se stabilește, pentru anul 2019, cota de 20%,
corespunzãtoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu
apă al comunei BREAZA, justificate de starea tehnicã a acestuia.

Art.2 Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri
îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către dl.
Adrian Druga - primarul comunei BREAZA.
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunică prin grija secretarului
comunei BREAZA:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul BUZĂU,
- Primarului U.A.T. comuna BREAZA,
- Compartiment buget finanţe contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei BREAZA
- Serviciului CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APA
CANAL
- Persoanelor interesate
- afişare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
MOCANU EUGEN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
NR. 24
BREAZA 28.02.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta
din data de 28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de
11 voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in
functie si 11 consilieri prezenti la sedinta.

