
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau și 

mandatarea reprezentantului UAT Naeni să susțină și să voteze  în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 

2008” aprobarea Strategiei de tarifare 

 
 

Consiliul local al comunei Năeni; 
 Având în vedere : 
- adresa nr. 1008/02.10.2019 a Companiei de Apă Buzău; 

- adresa nr. 501/02.10.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzau 2008”; 

- expunerea de motive a primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 
1788/27.11.2019; 

- raportul secretarului general al comunei, inregistrat la nr. 1787/27.11.2019; 
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local Naeni, 

inregistrat la nr. 1789/27.11.2019; 
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău 2008 nr. 

18/26.09.2019 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului; 

- În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare nr 241/2006, cu modificările și completările ulterioare,  
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- prevederile art. 16, alin. 3, lit. c și d, coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzau ADI 2008.  

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b), d) și e) și alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. 

n), alin. (9), lit. a) și c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. f) și g), coroborat cu art. 5, 

lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.- Se aprobă Strategia de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau 

pentru perioada 2020-2025, conform Anexei, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2.- Se mandatează reprezentantul UAT Naeni, dl. Burducea Petre 

Petrini, să susțină și să voteze pentru în Adunarea Generală a Asociaților 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Strategiei 

de tarifare pentru perioada 2020-2025. 

Art. 3.- Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului 
general, Institutiei Prefectului -judetul Buzau, Primarului comunei Naeni, 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” si se va publica in 
format electronic pe site-ul institutiei la adresa www.primarianaieni.ro . 

Nr. 35 
NĂENI, 28 noiembrie 2019  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BURDUCEA MIRCEA 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
JR. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată conform prevederilor art. 139 alin. 1) cu un număr de 5 voturi 
pentru, 4 impotriva si 2 abtineri. 
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