
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  

 
 HOTĂRÂRE 

privind cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

în comuna SĂGEATA, Judeţul BUZĂU  
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30.06.2021  
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei SĂGEATA, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr. 

4112/24.06.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului înregistrat sub nr. 4113/24.06.2021; 
- avizul comisiei de specialitate economico-financiară, administrarea domeniului public si privat al comunei, 

învățământ, sănătate si familie a consiliului local SĂGEATA înregistrat sub nr. 4114/24.06.2021 
 - prevederile art.3 alin.(1), art. 8, alin. (1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile art.12, alin. (1) lit.h) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 
republicată; 
 - prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare; 
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările 
ulterioare; 
 - în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă următoarele: 
 

a) Cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii casnici, stabilitã în cadrul contractului de furnizare a 
serviciului, reprezintã o cotã procentualã de 80% din cantitatea totalã de apã rece furnizatã; 

b) Cantitatea de apã evacuatã de cãtre celelalte categorii de utilizatori se considerã a fi egalã cu cantitatea de apã 
consumatã. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activitãţilor face ca o cantitate de apã sã rãmânã 
înglobatã în produsul finit, caz în care debitul de apã uzatã evacuatã se va stabili prin mãsurarea acestuia 
sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator; 

c) Utilizatorii care se alimenteazã din surse proprii şi care evacueazã apã uzatã în reţeaua de canalizare vor 
achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de 
mãsurare sau determinare a cantitãţilor evacuate. 

    
 Art.2 Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către sef serviciu al comunei SĂGEATA. 

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Buzău pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei SĂGEATA, Compartimentelor interesate şi se va aduce la 
cunoştinţa publică. 

              
            
 Nr. 23                                                                         

Săgeata, 30/06/2021 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

Consilier local, 

                                                                           Manole Vasile 

                                                                                                                                 Contrasemnează, 

Secretar general delegat, 

                                                 Elena Petrache 

 

 

 

    Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Săgeata in sedinta ordinară din data de 30.06.2021 cu 
respectarea prevederilor art. 129, alin.(1) si (2) lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un numar de 10 voturi pentru,  0 abtineri si 1 voturi impotriva , din numarul total de 13 
consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la sedinta 
 

 


