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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEŞTI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Puiești în 
Adunarea Generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008” să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  

 
 

Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău  
 Având în vedere: 

-referatul de inițiere al primarului comunei Puieşti înregistrat la 
nr.43/2022 

-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la 
nr.44/2022 

-avizul comisiei de specialitate 
-Adresa A.D.I. „Buzau 2008” nr. 35/26.01.2022 și înregistrată la 

Primăria comunei Puiești la nr.649/27.01.2022 
În conformitate cu : 

-prevederile art.  8 alin. (3) lit. (d^2 ) și art. 10 alin. (5) și (5^1) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare 

-prevederile art 36 5 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. ”d”, lit. ”e” și alin. (7) lit. ”n”, alin. (9), 
precum şi art. 132, art. 139 alin. (3) lit. ”f”, art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui mandat special doamnei Bârlă Rodica 
reprezentantul Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze în cadrul Adunării 
Generale:  

I. - aprobarea Strategiei privind Redevența pentru perioada 2022-2025 
care urmează a fi aplicata de Compania de Apa SA Buzău in conformitate cu 
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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 modificării Titlului II – Sistemul Financiar si Sistemul 
Contabil , Capitolul I – Sistemul Financiar , Art 39)-Alte costuri, taxe si 
suprataxe, alin. (2) - Redevența din Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare încheiat intre A.D.I. 
“Buzău 2008” in calitate de Autoritate Deleganta si Compania de Apa SA 
Buzău in calitate de Operator. 

III. - aprobarea Actului adițional 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” , cu sediul în Buzău, str. Ion Băieșu, bl. 4-5,  înscrisă în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Buzău cu Certificat  
nr. 16/2008, CIF 23601468,  al cărei membru este Comuna Puiești, să 
semneze Actul adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său 
legal, în numele și pe seama Comunei Puiești. 

Art. 3 -Prezenta hotărâre are caracter individual și va fi dusă la îndeplinire 
de persoana nominalizată la art.(1). 

Art. 4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului 
Buzău, primarului comunei Puiești, celui nominalizat cu ducerea la 
îndeplinire, A.D.I. Buzău 2008 prin grija secretarului general al comunei 
Puiești. 

 
 
 

  Inițiator,         Avizat pentru legalitate, 
           Primar,     Secretar general al comunei, 
         Rodica Bârlă                 Vali Voicu 
 
 
 
     
 
 
 
Nr.10, Puieşti  - Buzău, 27.01.2022 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
31.01.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.”f” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu un număr de - voturi ”pentru” , - voturi ”împotrivă”  și - ”abțineri” din numărul total 
de 13 consilieri în funcție și - consilieri prezenți la ședință. 

 
 

 
 

 
 
  Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,        Secretar general al comunei, 
     Corina Jugănaru                           Vali Voicu 


