
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 58/21.07.2016 privind înfiinţarea şi 

organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”, 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat 

în subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Breaza, judetul Buzau. 

 Având în vedere, 

 expunerea de motive a  primarului comunei BREAZA, înregistrată sub nr.  

405/19.01.2018; 

 raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei BREAZA, înregistrat sub 
nr. 427/2201.2018; 

 raportul de avizare al comisiei pe domenii de specialitate din cadrul 
Consiliului local; 

 prevederile art. 3 alin. (4) lit. c), art. 28 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile art. 17 si art. 19, din Legea 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, republicată ca urmare a prevederilor 
Legii nr. 224/2015; 

 prevederile art. 42 alin. (1), art. 45 din Legea 53/2003 Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. b) din Legea 

215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu  modificările și 
completările ulterioare; 

 Prevederile art. 58 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
completarile si modificarile ulterioare.  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale republicată, cu  modificările și completările 
ulterioare; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se modifica art. 7 din HC.L. nr. 58/21.07.2016 privind înfiinţarea 

şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-
CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 

organizat în subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău,  
si va avea urmatorul cuprins : 



 «  Art.7 (1) Se imputerniceste domnul Croitoru Georgian, referent IA cu 
atributii de consilier personal al primarului, identificat cu CNP 1820117100184  
ca, în numele Consiliului Local al comunei BREAZA şi pentru serviciul 

“CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”, să ne reprezinte în 
faţa tuturor instituţiilor publice, a persoanelor fizice şi/sau juridice, etc. şi să 

facă toate demersurile necesare obţinerii certificatului de înregistrare fiscală, 
deschiderii de conturi la unităţile teritoriale ale trezoreriei şi/sau la unităţile 

bancare și efectuării de operațiuni de încasări și plăți, obţinerii şi modificării de 
autorizaţii, avize, licenţe, întocmirii documentelor privind încadrarea 

personalului şi a oricăror alte acte necesare desfăşurării în conformitate cu 
prevederile legale a serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL 

APĂ-CANAL”. 
(2) Pentru ducerea la îndeplinire a acestei împuterniciri, domnul Croitoru 

Georgian va înainta cereri, va face declaraţii, va depune şi va ridica documente, 

reprezentându-ne cu puteri depline în faţa oricăror persoane fizice şi/sau 
juridice, instituţii publice, etc. 

(3) Prezenta împuternicire este valabilă până la ocuparea functiei cu 
atributii de sef serviciu al “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-
CANAL”. » 

Art. 2. HC.L. nr. 58/21.07.2016 privind privind înfiinţarea şi organizarea 
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”, serviciu 

public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău, se modifica 
in mod corespunzator. 

Art. 3. Secretarul  comunei  Breaza va comunica  autoritatilor si celor  
interesati  prezenta  hotarâre.  

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA 
                CROITORU MARIA 
 

 

 

                         CONTRASEMNEAZA  
              SECRETAR  
                 CARMEN UNGUREANU 
 

 

NR.5 
BREAZA  22.01.2018 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta 
din data de 22.01.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 
8  voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in 
functie si 8 consilieri prezenti la sedinta. 

 
 


