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        P R O I E C T   D E    H O T Ă R Â R E   NR.36/20.05.2020 
privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în 

vederea realizării  obiectivului ”Modernizare alimentare apă și  canalizare –comuna Bucov, 
județul Prahova” 

 
 

Consiliul Local al Comuni Bucov întrunit în şedinţa ordinară la  data de……………, 
          Luând act de raportul de specialitate nr. 9537/2020 întocmit de către Biroul urbanism 
si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov ; 

 Referatul de aprobare al primarului , în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 
9538/2020, de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 
          Constatând necesitatea efectuării unor lucrări de modernizare la rețeaua de apă și 
canalizare a comunei; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 
          HCL nr 14/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020; 
          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
         În conformitate cu Legea nr 241/2006 rerepublicata a serviciului de alimentare cu apa 
si de canalizare cu modificările și completările ulterioare; 
          În baza art. 129, al. (1) , (2) lit ”d” , alin (7) lit ”n” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
         În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „f" din O.U.G nr. 57/2019  privind Codul administrativ si 
art 196 alin (1) lit a) ,  Consiliul local al comunei Bucov , adoptă următoarea, 
  

H O T Ă R Â R E : 
  

Art.1. Se aprobă încheierea  unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în 
vederea realizării  obiectivului ”Modernizare alimentare apă și  canalizare –comuna Bucov, 
județul Prahova” 

 
 

 



Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Bucov prin serviciile de specialitate. 

 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Bucov, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Bucov, Instituţiei Prefectului 
judeţului Prahova . 
  

 

 

 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează, 
                                                           Secretar General al comunei Bucov 

                                                                        Nae Florentina Cristina 

                         

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat  cu 17 voturi”pentru”  
17 consilieri în funcție , 17 prezenți 
 

 
 

 

 

 
                                        INITIAT DE PRIMAR, 

                                              SAVU ION  

 
                                            
 

 

 

 

 


