
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI  
 

H O T Ă R Â R E 
nr.34/31.05.2021 

 
privind înfiinţarea și stabilirea taxei speciale de rebranșare la sistemul 

public de alimentare cu apă al comunei Smeeni precum și stabilirea termenului 
de debranșare a consumatorilor  

 
Consiliul Local al comunei SMEENI,  
 Având în vedere, 
-referatul primarului comunei SMEENI, înregistrată sub nr.  

5144/21.05.2021; 
-avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local  comunei Smeeni, 

înregistrat sub nr.5145/21.05.2021; 
-prevederile art.3 alin.(4), art.28 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4), alin.(6) şi 

alin.(7), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.19 alin.(2), din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare, republicată; 

-prevederile art.42 alin.(1), art.45 din Legea 53/2003 Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-raportul de avizare al comisiei pe domenii de specialitate din cadrul 
Consiliului local, înregistrat sub nr. 9908/2016 ; 

-hotărârea Consiliului local Smeeni nr.92/19.10.2016 privind organizarea, 
funcţionarea şi gestionarea serviciului public de alimentare cu apă în comuna 
SMEENI, Judeţul BUZĂU ; 

-hotărârea Consiliului local Smeeni nr.93/19.10.2016 privind înfiinţarea şi 
organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL SMEENI- SERVICIUL APĂ 
CANAL”,serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei SMEENI,judeţul Buzău; 

-hotărârea Consiliului local Smeeni nr. 94/19.10.2016 privind darea în 
administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de  alimentare cu apă al 
comunei  SMEENI judeţul Buzău către serviciul “CONSILIUL LOCAL SMEENI - 
SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei 
SMEENI, judeţul Buzău;  
          În temeiul art. 129 alin. ( 4 ) lit.”a”, alin (14) , art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 
139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, Consiliul Local al comunei Smeeni      

                               
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 (1)Se aprobă înfiinţarea taxei de rebranșare la sistemul public de 

alimentare cu apă al comunei Smeeni. 
 
(2) Tariful taxei de rebranșare prevăzută la alin.(1) se stabilește în cuantum 

de 250 lei/branșament. 
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3)  Taxa de rebranșare se va aplica din momentul devenirii operaționale a 
sistemului de facturare a consumului de apă din sistemul public de alimentare cu 
apă al cxomunei Smeeni. 

Art.2 Sumele încasate în urma taxei de rebranșare la Sistemul public de 
alimentare cu apă se fac venituri la bugetul propriu al serviciului “CONSILIUL 
LOCAL SMEENI- SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al 
Comunei SMEENI, judeţul Buzău . 

 
Art.3 Consumatorii rău platnici vor fi debranșați după 30 zile de la 

notificarea scrisă privind achitarea datoriilor restante.		
	
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  

Serviciul “Consiliul Local Smeeni- Serviciul Apă Canal”.  
   
Art.5  Prezenta hotărâre se comunică : 
                       - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău; 
                       - Primarului comunei SMEENI; 
                       - Serviciului “Consiliul Local Smeeni- Serviciul Apă Canal”. 
 
 
 
 
 
      
 

                   Președinte  de ședință Contrasemnează 

                      Consilier  local Secretar general UAT 

   Năstase  Daniel          Stănescu Anghel-Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Smeeni, județul Buzău 
Nr.34 din 31.05.2021 

 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Smeeni în şedinţa din data de 
31.05.2021, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2021, cu un nr de 10    
voturi pentru, 0 abţineri şi 3 voturi contra, din numarul total de 15  consilieri în 
funcţie şi     consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                        
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