ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu
apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-2020
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau .
Avand in vedere:
- Adresa nr. 1001/23.09.2016 a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“Buzau
2008”, inregistrata la Primaria orasului Pogoanele sub nr. 8991/27.09.2016
- Raportul Secretarului orasului Pogoanele nr. 9133/29.09.2016 ;
- Expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele nr. 9134/29.09.2016 ;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului
Pogoanele;
- Prevederile art. 16 alin. (3 ) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”;
- Prevederile art. 8 alin.( 3) lit. a) coroborat cu art. 10 alin. (5) din Legea
51/2006
a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si actualizata;
- Documentul strategic „Master Plan pentru Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau” – forma revizuita, aprobat prin
hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 34/12.02.2015.
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin.( 4) lit. e) si art. 45 din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba Strategia de Dezvoltare a serviciului public de alimentare
cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-2020, ce
cuprinde Lista de Investitii Prioritare 2014-2020.
Art. 2. Se acorda mandat special primarului orasului - dl.Dumitrascu Florin, sa
voteze <pentru> Strategia de dezvoltare prevazuta la art.1, in cadrul Adunarii Generale
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”.
Art. 3. Primarul orasului Pogoanele va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Tanase Lenuta
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul orasului Pogoanele,
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 30/30 septembrie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri” din numărul
total de 15 consilieri locali în funcţie, respectiv 15 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

