ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PIRSCOV
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru verificarea bransamentelor abonatilor la serviciul public de
alimentare cu apa al comunei Pirscov
Consiliul local al comunei Pirscov, intrunit in sedinta extraordinara ,
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Pirscov , inregistrata
la nr.4945 din 28.07.2016;
- Raportul de specialitate al serviciului de alimentare cu apa al
comunei Pirscov inregistrat la nr.4946 / 28.07.2016 ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local al comunei Pirscov , inregistrate la nr.4947 /28.07.2016 ;
- Prevederile din Legii 241/2006 – serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare, republicată;
In temeiul art. 36 alin. 6 pct.14 si art.45 alin. 1 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala republicata si actualizata
HOTARASTE :
Art.1. (1)Pentru prevenirea furtului de apa din reteaua de distributie
a serviciului de alimentare cu apa al comunei Pirscov se dispune
constituirea unei comisii pentru controlul bransamentelor la reteaua de
distribuitie pana la iesirea din apometru.
(2) Verificarile vor fi facute cu aparatura omologata (din punct de vedere
al functionarii legale a acesteia).
(3) Comisia va avea urmatoarea componenta : Duta Dumitru – consilier
Primar – coordonator;
Potlogea Dumitru – consilier – membru
Somoiag Gheorghe – instalator serviciul de alimentare cu apa
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Teodor Constantin – casier serviciul de alimentare cu apa;
Un Politist din cadrul Postului de Politie Pirscov.
(3) Rezultatul controlului se va consemna individual intr-un proces - verbal
care va fi intocmit in doua exemplare ( unul la consumator si unul la
comisie).
Art.2. Dupa verificare acolo unde vor fi constatate nereguli , abonatii
vor fi debransati si vor fi obligati ca in termen de 15 zile sa construiasca
caminul de apometru pe domeniul public , la marginea proprietatii sale ,
sa achizitioneze apometru verificat si sa anunte serviciul public de apa
pentru rebransare. Lucrarile vor fi executate in regie proprie sau cu firma
autorizata sa execute lucrari la sistemul de alimentare cu apa al comunei
Pirscov , contravaloarea fiind suportata de consumator.
Art.3. Gospodariile sau apartamentele descoperite la verificare fara
apometru , pentru a fi in continuare consumatori vor fi obligate la plata a
5mc/luna/un an in urma consum pausal, anterior datei verificarii.
Prevederile art.2 se aplica in mod corespunzator si acestora.
Art.4. Primarul comunei Pirscov va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.5. Secretarul comunei Pirscov va comunica prezenta hotarare
persoanelor si institutiilor interesate.
Presedintele sedintei,
Consilier Dumitrascu Dumitru

Pirscov , 28 iulie 2016.
Nr.25.
Contrasemneaza,
Secretar, Calen Neculai
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta ordinara din
data de 28.07..2015 ,cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale,republicata si actualizata,cu un numar de voturi 15 pentru ,abtineri
- ; si voturi - impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la
sedinta
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