
                                             ROMÂNIA 
                                      JUDEŢUL BUZĂU 
                                     MUNICIPIUL BUZĂU 
                                   - CONSILIUL LOCAL – 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău 

 a unor reţele de alimentare cu apă potabilă 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
232 /CLM /2016, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public 
al municipiului Buzău a unor reţele de alimentare cu apă potabilă; 
 - raportul Direcţiei Evidenţă, Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
 -  în baza art. 554, art. 858 – 863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată; 
 - prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), 
art. 117, alin. (1), lit. e), art. 120 alin. (1) şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  
 Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău a 
unor  reţele de alimentare cu apă potabilă în valoare totală de 3.416.912,32 lei, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.               
         Art.2.-După adoptarea prezentei hotărâri, Serviciul Evidenţă - Administrare 
Patrimoniu şi Licitaţii va propune completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău cu bunurile imobile prevăzute în 
hotărâre, iar Societatea Comercială Compania de Apă S.A. Buzău va primi în 
concesiune bunurile prevăzute în prezenta hotărâre. 
 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi publi-

citatea prezentei hotărâri. 
 

  
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
  consilier  Constantin Florescu 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                          
       INSPECTOR CU ATRIBUŢII                                                                
                                                                           DELEGATE DE 
                                                                              SECRETAR,                                                                                                   

                                              George Sava                          
 
     
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 septembrie 2016 
Nr. 180  

 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 29 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi 
pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  23 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 
      Domnul consilier Ionescu Constantin nu participa la vot. 

 
 



                                                                                                                                                                                        ANEXA                                                       
                                                                                                                                                       la Hotărârea nr.  180  din 29 septembrie  2016 

                                                                                                                                                                   a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
La proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public 

 al municipiului Buzău a unor reţele de alimentare cu apă potabilă 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Codul de 
clasificare 

 
 

Denumirea 
bunului 

 
 

Elemente de identificare ( adresa sau 
vecini, lungimi, suprafeţe, Nr. Carte 

Funciară, Nr. cadastral ) 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

 
Valoarea de 

inventar 
-lei- 

 
Starea juridică actuală 

Denumire act de 
proprietate sau alte 

acte doveditoare 

1 1.8.6 
 

Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

CT 5 „Simila”, grupări blocuri aferente 
CT, reţea 784 ml, d=110mm; 

branşamente 305 ml, d=63,40,32 

2015 338.363,23 PVR 3/27.04.2015 

2 1.8.6 
 

Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

PT 21 „Haşdeu”, grupări blocuri  la 
 PT 21, reţea 539 ml, d=110, 63; 

branşamente 816 ml, d=63, 40, 32, 25 

2015 338.441,06 PVR 1/03.04.2015 

3 1.8.6 Reţea alimentare 
cu apă 

PT 21 „Haşdeu” 70 ml, d=110mm 2015 23.925,88 PVR 2/03.04.2015 
 

4 1.8.6 Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

PT 32 „Stadionului”, grupări blocuri 
aferente PT 32, reţea 618 ml, d=110, 63; 

branşamente 523 ml, d= 40,32,25 

2015 348.894,27 PVR 4/22.06.2015 
 
 

5 1.8.6 Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

PT 30 „Bălcescu”, grupări blocuri 
aferente PT 30, reţea 1655ml, d=110, 
63; branşamente 1273 ml, d=40, 32,20 

2015 934.421,35  
PVR 5/10.09.2015 

 

6 1.8.6 Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

Strada Traian Vuia, reţea 650 ml, d= 110 
mm; branşamente 466 ml, d=25mm 

2015 400.030,98 PVR 6/29.09.2015 
 
 

7 1.8.6 Reţea alimentare 
cu apă 

PT 30 „Bălcescu” 130 ml, d=160, 110 2015 62.446,03 PVR 7/12.10.2015 

8 1.8.6 Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

Strada Zambilelor, reţea 155 ml, 
 d=110 mm; branşamente 165 ml, d=25 

mm 

2015 118.315,01 PVR 8/20.10.2015 

 



 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Codul de 
clasificare 

 
 

Denumirea 
bunului 

 
 

Elemente de identificare ( adresa sau 
vecini, lungimi, suprafeţe, Nr. Carte 

Funciară, Nr. cadastral ) 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

 
Valoarea de 

inventar 
-lei- 

 
Starea juridică actuală 

Denumire act de 
proprietate sau alte 

acte doveditoare 

9 1.8.6 
 

Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

Strada Vanători – tronson: Str. Vânători 
nr. 5 – Str Traian Vuia, reţea 132 ml, 

d=110 mm; branşamente 76 ml,  
d=25 mm 

2015 81.392,95 PVR 9/28.10.2015 

10 1.8.6 
 

Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

Strada Spiru Haret nr.10-36 ( reţele zonă 
T. Vuia), reţea 220ml, d=63mm; 

branşamente 50ml, d=25mm 

2015 79.039,79 PVR 10/09.11.2015 

11 1.8.6 Reţea alimentare 
cu apă 

PT 11 „Unirii”, grupări blocuri aferente 
PT 11, reţea 480 ml, d=110mm; 

branşamente 339 ml, d=63,32,25, 20mm 

2015 280.381,11 PVR 12/21.12.2015 

12 1.8.6 Reţea distribuţie 
apă şi 

branşamente 

PT 12 „Unirii”, grupări blocuri aferente 
PT 12, reţea 665 ml, d=110 mm; 

branşamente 772 ml, d=63,40,32,25,20 

2015 387.762,21 PVR 13/21.12.2015 

13 1.8.6 Reţea alimentare 
cu apă 

PT 12 „Unirii” 60 ml, d=110mm 2015 23.498,45 PVR 11/09.11.2015 

   TOTAL  3.416.912,32  

 
 


