
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PÎRSCOV  
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul 
de alimentare cu apă al comunei PÎRSCOV 

Consiliul Local al comunei PÎRSCOV 

Având in vedere,  
-expunerea de motive a Primarului comunei Pirscov privind 

aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din 

sistemul de alimentare cu apă al comunei PÎRSCOV , 

inregistrata la nr.6653/20.10.2016; 

- raportul de specialitate al seceretarului comunei Pirscov 

privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă 

din sistemul de alimentare cu apă al comunei PÎRSCOV , 

inregistrat la nr.6654/20.10.2016/2016; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local inregistrate la nr.6661/20.10.2016 

-prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice, 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 36, al. (6), din Legea serviciului de 

alimentare cu apa si canalizare, nr. 241/2006, republicată 

(R2); 

- prevederile art.7 alin.(1) din Ordinul Preşedintelui 

A.N.R.S.C. privind aprobarea metodologiei de stabilire,  
   Pag.1 din 2 

 



ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor nr.65/2007; 

- aviz A.N.R.S.C. nr.212947/03.07.2014 privind modificarea 

preţurilor la apa potabilă livrată în comuna Pîrscov;  

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 

In temeiul art.36 alin. 6 lit.a pct.14 si art. 45, al. (1) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 
H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1  Se aprobă cota de 7 %, corespunzãtoare pierderilor de apã din 
sistemul de alimentare cu apă al comunei PÎRSCOV.  
   

Art.2 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va transmite 

instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

     Consilier Boboc Florinel 
Pirscov, 20.10.2016. 

Nr. 42 . 

Contrasemnează, 

Secretar,     Calen Neculai 
                                    Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei PÎRSCOV  in sedinta 

din data de 20.10.2016  cu respectarea prevederilor art. 45  alin. 1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei 

publice locale , rep. , cu un numar de 15 voturi pentru ,  - abtineri si - voturi impotriva , din numarul total de 

15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta 
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