
 
    

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

	

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului 
public de alimentare cu apă  şi serviciului public de salubrizare ale comunei 

Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice 
„SERVICIUL APA CANALIZARE POŞTA-CÂLNĂU ” 

şi 
„SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU” 

 
Consiliul Local al comunei POŞTA CÂLNĂU, judeţul Buzău: 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei POŞTA CÂLNĂU, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 58/07.05.2020; 
- raportul de specialitate al compartimentului contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei POŞTA CÂLNĂU înregistrat sub nr. 
59/07.05.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul  consiliului local POŞTA CÂLNĂU  
înregistrate sub nr.60/07.05.2020; 

- prevederile HCL nr. 29 / 31.05.2017 privind înfiinţarea şi organizarea 
serviciului „SERVICIUL APA CANALIZARE POSTA CÂLNAU”, serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local 
al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău; 

- prevederile HCL nr.53/10.11.2017 privind darea în administrare şi exploatare 
a serviciului public de alimentare cu apă şi a sistemului de alimentare cu apă ale 
U.A.T. comuna poşta Câlnău, judeţul Buzău către serviciul SERVICIUL APA 
CANALIZARE POSTA CÂLNAU, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Poşta 
Câlnău, judeţul Buzău; 

- prevederile HCL nr. 36 / 04.12.2018 privind înfiinţarea şi organizarea 
serviciului “SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”, serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local 
al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău; 

- prevederile HCL nr.20/30.05.2019 privind darea în administrare şi exploatare 
a serviciului şi sistemului dede salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău 
către serviciul “SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA- CÂLNĂU’, serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.2 lit.g), art.8 alin.(1) şi art.43 alin.(8) din 
Legea  serviciilor comunitare de utilitati publice, nr.51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.26 alin.(1), din Legea serviciului de alimentare cu apa şi 
canalizare, nr. 241/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art.17 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 101/2006 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.5 lit.w), lit.cc) şi lit.kk),  art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(7) 
lit.n), art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.c) şi lit.i), din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 



 
H o t ă r ă ş t e : 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public 
de alimentare cu apă al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorul 
serviciului „SERVICIUL APĂ CANALIZARE POŞTA CÂLNĂU”, în conformitate cu anexa 
nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.2 „SERVICIUL APA CANALIZARE POSTA CÂLNAU ", pe baza tarifelor odată 
stabilite, se va ocupa cu încheierea contractelor cu beneficiarii şi încasarea tarifelor. 

Art.3   Se aprobă tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciului 
public de salubrizare al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorul 
serviciului „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”, în conformitate cu anexa 
nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.4 „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”, pe baza tarifelor odată 
stabilite, se va ocupa cu încheierea contractelor cu beneficiarii şi încasarea tarifelor. 

Art.5 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează operatorii 
serviciilor publice „SERVICIUL APA CANALIZARE POSTA CÂLNAU” şi  „SERVICIUL 
SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”, comunei POŞTA CÂLNĂU , judeţul Buzău. 
 Art.7 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va 
transmite instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri. 
  
POŞTA CÂLNĂU , 
 
Nr. 18/13.05.2020 
 
          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
                CONSILIER, 
             ALEXANDRU  VERONICA 

                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general  delegat al U.A.T., 
                             ENACHE ANA 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei POŞTA CÂLNĂU  in 
sedinta din data de   13.05. 2020  cu respectarea prevederilor art. 139  din OUG 
57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un numar de 15  voturi pentru ,   0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total de 
15  consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa  nr. 1 la HCL nr.18/13.05.2020  

 

Prețul pentru branșare și alte servicii 

Serviciul Apă Canalizare Poșta Câlnău 

 

Prețurile pentru branșare vor fi convenite pentru fiecare caz în parte prin luarea în 
considerare a condițiilor locale specifice și vor fi suportate de utilizator în măsura în care 
construcția branșamentelor nu face parte dintr-un program de investiții aprobat și finanțat de 
autoritatea delegantă. Pentru celelalte servicii, tarifele sunt prezentate mai jos. 

Nr. 
Crt.  

Denumire Serviciu Valoare fara TVA 
(lei) 

1. Tarif eliberare aviz branșament, aviz racord, aviz 
amplasament 

                  50 

2. Tarif reînnoire aviz branșament, aviz racord, aviz 
amplasament  

                  50 

3. Tarif aviz eliberare autorizație de construire                    50 
4. Tarif reînnoire aviz autorizație de construire                   50  
5.  Tarif demontare –remontare contor pentru verificare 

expertizare metrologică 
                  30 

6. Tarif sigilare și punere îin funcțiune contor                   30 
7. Tarif întrerupere/ reluare furnizare apă (branșamente 

contorizate) pentru neplata servicii 
                 300 

8. Tarif întrerupere/ reluare furnizare apă (branșamente 
necontorizate)  

                1000 

9. Tarif în cazul intervenției unei persoane neautorizate 
asupra branșamentului 

                 300 

10. Tarif  în cazul deteriorării/ruperii sigiliului apometrului                  300 
 

    Șef Serviciu, 

       Baciu Andrei Valentin 
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PREȚURI AVIZE ȘI ALTE SERVICII 

Serviciul Salubrizare Poșta Câlnău 

 

 

Nr 
crt. 

Denumire Serviciu  Valoare (lei) 

1. Tarif eliberare aviz construire/demolare, 
aviz amplasament 

60 

2. Tarif reînnoire aviz construire/demolare, 
aviz amplasament 

60 

3. Tarif eliberare autorizație de construire 60 
4. Tarif reînnoire aviz autorizație de 

construire 
60 

5. Tarif deteriorare intenționată a pubelei 50 
 

 

 

     Șef Serviciu, 

     Stroe Maria 

	

	

                         


