
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 , 
E-mail: contact@primariabuftea.ro 

Web: www. rimariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 49 
Din 30 Aprilie 2013 

privind modificarea Regulamentu lui serviciului de alimentare cu apă 
ş i de canalizare în oraşul Buftea, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 26 /29.03.2011 

Având În vedere: 
Expunerea de motive a domnului Primar Gheorghe Pistol ; 
Raportu l de specialitate întocmit de Serviciu l Juridic ş i Autoritate Tute l ară; 

Avizele comisiilor de specialitate ale Consi liului local; 
Adresa nr.13/18.02.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare ln tercomunitară "Apă Canal" 

Constanţa înregistrată la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 2928/01.03.2013; 
Hotărârea Consiliului local nr. 26 din 29 martie 2011 privind delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă ş i de canalizare către S.C. RAJA S.A. , ş i aprobarea 
contractu lui de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, a 
Regu lamentului serviciului de apă ş i de canalizare şi a caietelor de sarcin i; 
• Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal 
Constanţa şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă ş i de canalizare; 
• Prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentulu i - cadru al 
serviciului de alimentare cu apă ş i de canalizare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin . (2) , lit. (d) şi alin. (6) lit. (a) pct.14 din 
Legea nr. 215/2001 , republicată , a adm ini straţie i publice locale, cu modificările şi 

comp letările ulterioare; ale Legii nr. 51/2006 a servici ilor comunitare de utilităţi publice, 
modificată , ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de al imentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţie i publice locale, cu modificăril e şi completări le ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se ap robă modificarea art. 215 (1 O) din Regulamentul Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Buftea, parte i nteg rantă a Hotărâ rii 

Consiliului local nr. 26/ 29.03.2011 , ca urmare a e liminări i fa ctu rării apei meteorice 
pentru agenţii economici, după cum urmează: 

"Art. 215. (1 O) Pentru utilizatorii - agenţi economici cantitatea de apă meteorică 
preluată de reţeaua de canalizare nu se facturează . " 



Art. 2. Operatorul S.C. Raja S.A. Constanţa va duce la îndeplin ire prevederile 
prezentei hotărâ ri . 

Art. 3. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publ ică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşu l ui Buftea, 
servici ilor de specialitate, Asociaţiei de Dezvoltare lnte rcomunitară Apă Canal Constanţa, 
S.C. Raja S.A. Constanţa şi Instituţ i ei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează , 
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