
 JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PIRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru revocarea hotararii 

privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al comunei şi 
înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea pe 
cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor 

administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în 
administrare şi exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al 

comunei 
 
Consiliul local al comunei Pirscov, judeţul Buzău, intrunit in sedinta 

ordinara , 
Avand in vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Pirscov 
înregistrată sub nr.6147/03.10.2016  ; 

-    raport de specialitate al compartimentului financiar contabil 
inregistrat la nr.  6148/03.10.2016 ; 

-   raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al comunei Pirscov , inregistrate la nr.6238/04.10.2016;                      
Legea 215/2001 a,administratiei publice locale,    republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul art 36 alin. 2 lit. a si art.45 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata si actualizata 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1 Se revoca hotararea nr.27/04.08.2016 privind reorganizarea 

serviciului de alimentare cu apă al comunei şi înfiinţarea unei societăţi 
comerciale de interes local, prin reorganizarea pe cale administrativă a 
Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor administraţiei publice 
locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi exploatare bunuri 
şi serviciul de alimentare cu apă al comunei Pirscov , judetul Buzau. 
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Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  
Primarul comunei – domnul  Mihai Daniel    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor si institutiilor 
interesate , prin grija secretarului comunei Pirscov 

          Presedinte de sedinta , 
Consilier Boboc Florinel 

 
Pirscov, 04 octombrie 2016. 
Nr.37.  

                                                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                     Secretarul  comunei Pirscov ,Calen Neculai 
                                                                          
                                                                                   
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta din data de  

04.10. 2016  cu respectarea prevederilor art. 45  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice 
locale , republicata si actualizata  , cu un numar de 14 voturi pentru ,  1 abtineri( Nica Petre) si - voturi 
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta 
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