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    HOTĂRÂREA 
              nr. 25 din 26.02.2021 

- privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală  
             a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea modificării  preţului/tarifului 

serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional   
Gospodărie Comunală S.A. 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.02.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vama Buzăului, mandatarea reprezentantului 

Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  
aprobarea modificării  preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de 
operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A.și văzând referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul 
compartimentului de resort, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere cererea nr. 900/28.01.2021 a operatorului regional Gospodărie Comunală S.A ;  
 Având în vedere cererea A.D.I. „AQUACOV” nr. 71/11.02.2021, prin care solicită ca UAT Comuna Vama 
Buzăului, în calitate de membru ADI AQUACOV, să adopte hotărâri privind mandatarea reprezentantului Comunei 
Vama Buzăului în AGA A.D.I. „AQUACOV” pentru votarea aprobării modificăriii preţului/tarifului furnizării apei 
potabile şi a canalizării, în conformitate cu valorile cuprinse în avizul A.N.R.S.C nr. 900644/19.01.2021; 
 Având în vedere cererea A.D.I. „AQUACOV” nr. 43/28.01.2021, prin care solicită ca Județul Covasna să anunțe 
în mass media, în numele  UAT-urilor membre ale  ADI AQUACOV, proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
tarifului la serviciul de furnizare a apei potabile și  la modificarea tarifului la serviciul de canalizare; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;  
 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit b şi art. 12 alin (1) lit i). din Legea nr. 241/2006, a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;  

În conformitate cu  prevederile art. 8  alin. (3) lit. k din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările si completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin (3) lit. d coroborat cu art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV”; 

În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit. d şi alin. (7) lit. n  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) şi art. 196 alin (1) lit. a din din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;   
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se acordă mandat special Primarului comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, ca în calitate 
de reprezentant al Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV” să aprobe modificarea preţului/tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare-epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A, în conformitate cu valorile cuprinse în 
Avizul nr. 900644/19.01.2021 emis de Preşedintele A.N.R.S.C, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.  

Art.2: Se împuterniceşte persoana desemnată la art. 1 pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.  
 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”şi se aduce la cunoştinţă publică. 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                           Ioan Nicolae MARIȘ 
                                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


