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P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Mânzălești în 
Adunarea Generală a 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 Mânzălești, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,  
 
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel , înregistrat la nr.  

31/21.01.2022; 

- raportul de specialitate  întocmit de domnul Stănescu Costel Liviu  , 

viceprimarul comunei Mânzălești , județul Buzău , înregistrat la nr. 32/21.01.2022, 

- avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Mânzălești , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile adresei nr.35/26.01.2022 comunicată de  A.D.I ,, Buzău 2008,,, 

- 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 , republicată , cu modificările si 

completările ulterioare , 

     - prevederile art.36 ^5 din   Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu 

apă și de canalizare , cu modificările și completările ulterioare ,  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru 

elaborarea actelor normative,republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.129 alin (2) lit.d) şi alin (7) lit.n), art.132, art.139, 

alin.(3) lit.f) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1 Se aprobă acordarea unui mandat special domnului Moloveanu Viorel , 

reprezentantul comunei Mânzălești , județul Buzău  în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze în cadrul 

Adunării Generale următoarele puncte : 

 I. Aprobarea Strategiei privind Redevența pentru perioada 2022-2025 care 

urmează a fi aplicată de Compania de Apă SA Buzău în conformitate cu prevederile 

art.9) din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 144/2021 pentru modificarea și 

completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006. 

 II. Aprobarea modificării Titlului II –Sistemul financiar și Contabil,Capitolul I –

Sistemul Financiar, art.39 Alte costuri,taxe și suprataxe,alin (2) Redevența din 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 

Canalizare încheiat între ADI ,, Buzău 2008,, în calitate de Autoritate Delegată și 

Compania de Apă SA Buzău în calitate de Operator . 

 III. Aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiuniiserviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare în forma în Anexa la prezenta hotărâre. 

 Art.2   Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 

2008,, cu sediul în Buzău , strIon Băieșu , bl.4-5 , înscrisă în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor de la grefa Judecătorie Buzău , cu certificat nr.16/2008 , CIF 23601468 , 

al cărei membru este comuna Mânzălești , să semnezeActul adițional ca Contractul 

de Delegare , prin reprezentantul său legal , în numele și pe seama comunei 

Mânzălești  .  

 Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul Comunei 

Mânzălești și are caracter individual .  

  Art.4  Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă 

publică a hotărâri  şi o va comunica  institutiilor si autoritatilor interesate 

(Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , Primarului comunei,  A.D.I ,, Buzău 

2008,,). 

            PRIMAR ,                                                                                   AVIZEAZĂ                               
      Moldoveanu Viorel                                                                      Secretar General                                  

                                                                                 Iancu Viorica Raimonda  
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