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Piaţa

HOTĂRÂREA NR.188
din 31 octombrie 2018

privind scutirea utilizatorilor persoane fizice din oraşul Buftea de la plata colectării,
transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
■

Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul Juridic şi
Autoritate Tutelară;
■
Hotărârea Consiliului local Buftea 182/ 31.10.2018 privind modificarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ - teritoriale
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de Apă şi Canalizare „Apă - Canal
Constanţa" şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. Raja Constanţa S.A.;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241 /2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din
Legea nr. 224/2015, prin care s-a modificat art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare nr. 24112006, ale Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. d),
coroborate cu prevederile alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, 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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•

Adoptă

prezenta
HOTĂRÂRE

scutirea utilizatorilor persoane fizice de la plata colectării,
transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale cu su portarea din bugetul local al oraşului
Buftea, în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu această destinaţie.
Art. 1.

Se

aprobă

Art. 2. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate va lua toate
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

măsurile

Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de
specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
Art. 3.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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