ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către
S.C. Hidro Prahova S.A.
Având în vedere expunerea de motive nr.2649/01.03.2011 a Primarului orasului
Breaza;
Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.2650/01.03.2011 a reprezentantului Biroului UATPM din
cadrul Primăriei oraşului Breaza;
- raportul de specialitate nr.2651/01.03.2011, întocmit de reprezentanta Serviciului
Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoză…buget,finanţe, administrarea domeniului public
şi privat, comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi
disciplină din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.2652/01.03.2011 al secretarului oraşului Breaza;
Luând în considerare Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul
apei şi apelor uzate „Parteneriatul pentru managementul apei Prahova”, aprobat prin HCL
nr.46/29.05.2008;
În conformitate cu prevederile:
- art.10 şi art.30 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
modificată şi completată;
- art.17, art.18 alin.(2), art. 21-24 şi art.41 alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14, precum şi ale art.115
coroborate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată,
Consiliul Local Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a
oraşului Breaza, către S.C. Hidro Prahova S.A., cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii, nr.2-4,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J29/2095/2004, CIF, RO 16826034.
Art. 2. Aprobă Contractul de Delegare de gestiune pentru serviciul de alimentare cu
apă şi de canalizare, (Contractul de Delegare) cuprins în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Breaza aferente
sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Breaza, care sunt
concesionate prin Contractul de Delegare către SC Hidro Prahova SA. Lista bunurilor

concesionate reprezintă Anexa nr.2 la prezenta hotărâre şi se va anexa la Contractul de
Delegare, facând parte integrantă din acesta.
Art.4. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Apei Prahova”, cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii, nr.2-4, înscrisă
în Registru asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Prahova, cu
nr.25393070/03.04.2009, al cărei membru este oraşul Breaza, să semneze Contractul de
Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama oraşului Breaza.
Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica
Locala: Prefecturii Prahova, S.C. Hidro Prahova S.A, Biroului UATPM şi Serviciului
Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza.
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