
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

 
     H O T Ă R Â R E nr. 88  

privind anularea datoriei Liceului Tehnologic Agricol Smeeni  
înregistrată  prin consumul de apă furnizată din sistemul public de 
alimentare cu apă  administrat de către Serviciul Apă-Canal Smeeni  

 
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău, 

        Având în vedere : 
 

• expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl. Andrei Ion, 
înregistrată la nr. 9147/25.11.2019; 

• solicitarea nr.8991/18.11.2019 a Liceului Tehnologic Agricol 
Smeeni , privind scutirea de la plata datoriei înregistrate din 
consumul de apă ; 

• avizul secretarului de comuna d-l Stănescu Anghel Luigi dat pe 
proiectul de hotărâre; 

• raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre emis de 
Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni înregistrată la 
nr. 9148/25.11.2019;  

• Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa şi de 
canalizare ; 

• Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
• prevederile HCL 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 ; 

• referatul nr.9146/25.11.2019 secretarului general U.A.T. Smeeni 
prin care propune respingerea solicitării Liceului Tehnologic 
Agricol Smeeni; 

• prevederile HCL Smeeni, nr. 93/19.10.2016 pentru înfiinţarea şi 
organizarea Serviciului Apă-Canal Smeeni; 

 
 În temeiul art. 129 alin.(2 ) lit.d) ,alin. (7) lit.  n),alin (14)  , ale art. 
134 alin (1) lit. a), coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚ a)  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 



                                                HOTARASTE : 
Art.1   Se respinge cererea  Liceului Tehnologic Agricol Smeeni , de 

anulare a sumei datorate Serviciului Apa-Canal Smeeni , din subordinea 
Consiliului local Smeeni , sumă provenită din consumul de apă din 
sistemul public local de alimentare cu apă. 

           Cererea se respinge pe motiv de nelegalitate, neîncadrându-
se în categoria persoanelor ce pot fi scutite de la plata serviciilor de 
furnizare a apei potrivit art.12,lit.m),lit.n)si art.12 indice 1 si 2 , din  
Legea  nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. 

 
Art.2  Se aprobă întocmirea de către Serviciul Apă-Canal Smeeni 

în colaborare cu Liceul Tehnologic Agricol Smeeni , a unui plan de plata 
eşalonată a datoriei înregistrate în cuantum de 9933,84 lei , distribuit 
pe o perioadă de 12 luni de la data prezentei . 

 
 Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se împuterniceşte domnul Dumitru Marian , administratorul Serviciului 
Apa-Canal. 
 
        Art.4 Secretarul comunei va asigura  aducerea la cunoştinţă 
publica a prevederilor prezentei hotărâri prin publicare pe site si afişare, 
precum si transmiterea hotărârii , autorităţilor si instituţiilor interesate   
(Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău ,Serviciului Apa-Canal,Primarului 
comunei  , Liceului Tehnologic Agricol Smeeni)  . 
 

			
             

                      Presedinte de sedinta           Contrasemnează: 
                         Consilier local,        Secretar general U.A.T, 
                         Dinu Valentin                 Stănescu Anghel Luigi 
                                                                          
 
 
 
 
 
 

        Nr.   88   din  30.11.2019, com. SMEENI,jud.BUZĂU 
Hotărârea fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Smeeni în şedinţa din data 
de  30.11.2019 , cu respectarea prevederilor art. 139 , din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu un numar de  15   voturi „pentru”,  respingerea cererii din totalul 
de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă     . 
 


