
ROMANIA 
JUDEJUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTAIURE 
privind acordarea mandatului special de reprezentare a Ora~ului Breaza in AGA a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru M111.nagemellltui Apei 
Prahova" 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.9384/09.07.2020, formulat de dl.Richea 
Gheorghe, Primarului ora~ului Breaza; 

Tinand seama de: 
-raportul de specialitate nr.9385/09.07.2020, intocmit de ~ef Serviciu administratie 

publica locala; 
-avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante ... comeq ~i servicii din cadrul 

Consiliului Local al ora~ului Breaza; 
avizul nr.9925/27.07.2020 al secretarului general al ora~ului Breaza; 

In conformitate cu prevederile: 
-129 alin. (7) lit n raportat la alin. (2) lit d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; · 
-art. 8-10 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati pub1ice; repuhlicata, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare 
-art.35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, 

republicata, modificata ~i completata; 
in temeiul art.139 alin.(l), coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al ora~uRui Breaza adopti prezenta hotirare: 

Art.1. (1 )Consiliul Local Breaza nu este de acord cu ajustarea pretului pentru apa 
potabilii produsa, transportata §i distribuita ~i a tarifulului pentru canalizare-epurare astfel cum 
au fost avizate de ANRSC, conform Avizului nr. 808854/04.06.20/.0. 

(2) Consiliul Local Breaza nu este de acord cu prorogarea pana la data de 01.01.2021 a 
termenului de punere in aplicare a modificiirii preµilui/tarifului mentionat la alin. (1). 

Art.2. Consiliul Local Breaza acorda mandat special Primarului ora~ului Breaza sa 
voteze, in numele ~i pe seam.a acestuia in cadrul AGA a Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara ,,Parteneriatul pentru l\t1anagementul Apei Prahova" impotriva aprobarii 
pretului, respectiv tarifului mentionate la art. I. 

Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica 
LocaHi: Institutiei Prefectului, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova", Serviciul APL, Serviciu Implementare proiecte, achizitii 
publice ~i investitii. 

Pre§edinte de ~edinta, 
Consilier local, 
Bercaroiu Catalin 

Breaza, 23 iulie 2 
Nr.60 
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