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HOTĂRÂREA NR. 50
Din 30 Aprilie 2013
privind modificarea art. 36 alin. 4 din Contractul de delegare a gestiunii
serviciu lui public de alimentare cu apă şi canalizare,
Partea " Dispoziţii Generale"
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Primar Gheorghe Pistol;
• Raportul de specialitate comun , întocmit de Serviciul Juridic

şi

Autoritate

Tutelară şi

Direcţia Econom i că ;

Adresa nr.14/08.02.2013 a Asociaţi ei de Dezvoltare lntercomunitară "Apă Canal "
Constanţa înregistrată la P ri măria Oraşului Buftea cu nr. 2929/01.03.2013;
• Hotărârea Consiliului local nr. 26 din 29 martie 2011 privind delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă ş i de cana lizare către S.C. RAJA S.A. şi aprobarea
contractu lui de delegare a gestiun ii serviciului de apă şi de canalizare, a
Regulamentu lui serviciului de apă şi de cana lizare şi a caietelor de sarcini ;
• Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
şi de canalizare, Partea " D ispoz iţii Generale";
• Avize le comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) , lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 14 din Legea nr.
215/2001, repub li cată , a adm i n i straţiei publice locale, cu m od ifi cări le şi comp l etări le ulterioare;
ale Leg ii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de ut i lităţi publice, modificată , ale Legii nr.
24 1/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canaliza re, ale Actu lui Constitutiv şi ale
Statutului Asoci aţiei de Dezvoltare l ntercomunitară "Apă Canal" Constanţa ;
În teme iul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, cu modificări le şi comp letări le ulterioare;
Consiliu/loca/ al oraşului Buftea,
•

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 36 pct. 4 din Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi cana lizare , Partea " Dispoziţii Generale", care va avea
următoru l cuprins:

"Art. 36. (4) Redevenţa datorată anual de către operator Autorităţii Delegante (unitatea
administrativ teritorială ori autoritatea administraţiei publice locale) va fi stabilită având ca bază
valoarea reală a mijloacelor fixe care alcătuiesc bunurile concesionate, În procent de O, 1 din
valoarea mijloacelor fixe luate În concesiune reevaluate de Operator. "
Art. 2. (1) Se împutern iceşte domnul Pistol Gheorghe - primarul oraşu l u i Buftea să
avizeze în numele ş i pe seama Consiliului Local Buftea, Actu l Ad i ţ i onal la Contractu l de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare prin care se modifică
d i spoziţii l e art. 36 alin. 4, conform art. 1 din prezenta hotărâre .

(2) Evaluarea mijloacelor fixe ca re a l cătuiesc bunurile co ncesionate
operator va fi a du să la cuno ştinţa Consiliului Loca l al o raş ului Buftea .

rea l izată

de

că t re

Art. 3. Primarul oraşului Buftea ş i serviciile de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului , Operatorul S.C. Raja S.A. Constanţa , vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotă râ ri.
Art. 4. Secretarul o raş ului Buftea va asigura aducerea la cunoşt i n ţă p ubli că a
prevederilor prezentei h otă râ ri ş i comunica rea acesteia, primarului Oraşu lui Buftea, serviciilor
de specialitate, Asociaţi e i de Dezvoltare lnte rco munita ră Apă Canal Co n stan ţa , S.C. Raja S.A.
C on sta nţa ş i In stituţie i Prefectului Jud eţului Ilfov.
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