
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Â R E 

privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială 

" Compania de Apă " S.A. Buzău 
 

      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă  
ordinară;  
 Având în vedere : 
 - expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 70/CLM/2016, prin care se propune 
completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială 
" Compania de Apă " S.A. Buzău;  

- raportul Direcţiei Evidenţă - Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art. 12, alin. (1), lit. e), art. 18, alin. (1), lit. b) şi alin. (2) şi 
art. 20, alin. (1) din Legea privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată;   
  - prevederile art. 59, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgeţă a Guvernului 
nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007; 
 - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007  şi 
prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007.  
  În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin (2), lit. c) şi alin. (5), lit. a), art. 45, alin. 
(3), art.115, alin.(1), lit. b) şi art. 123, alin. (1) 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.I.- După litera a9) a articolului 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi 
concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău 
către Societatea Comercială  " Compania de  Apă " S.A. Buzău, cu modificările  
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şi completările ulterioare, se introduce o nouă literă, litera a10), care va avea 
următorul cuprins:  

" a10).- bunurile de retur, proprietate publică a municipiului Buzău, 
investiţii publice la reţeaua de apă - canal executate în anul 2014 de Societatea 
Comercială "Prestcom Serv” S.A. Buzău, în valoare totală de inventar de 
3.183.921,32 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre."   
  Art.II.- Prin excepţie de la prevederile art. 39, pct. 2 din anexa nr. 1 la 
Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău (contractul de 
delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către 
Societatea Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău), pentru bunurile 
prevăzute la art. I din prezenta hotărâre este aplicabilă redevenţa stabilită în 
sumă fixă anuală, exprimată în euro, prin Hotărârea nr. 180 din 28 octombrie 
2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 Art.III.- Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va 
înregistra în evidenţele proprii, în mod separat, bunurile de retur concesionate 
potrivit prezentei hotărâri. 
  Art.IV.- Predarea – primirea bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre se 
face începând cu data punerii în funcţiune a bunului, pe bază de protocol de 
predare – primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii. 
 Art.V.- Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, prin 
intermediul Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Direcţiei 
Economice şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Societatea 
Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

  
                                             PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ, 

consilier Fănică Bârlă 
 

 
 
         CONTRASEMNEAZĂ:                                               

                                                                        SECRETARUL  
                                                                        MUNICIPIULUI BUZĂU, 

        Ştefan Nedelcu 
Buzău, 31 martie 2016   
Nr. 50 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de  31 martie 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, 1 abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23  consilieri prezenţi la şedinţă. 
            



 
 

 



                                                                                                A N E X A    
                                                                                           la Hotărârea nr. 50 din 31 martie 2016 
                                                                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
  
 

 BUNURILE IMOBILE 
 proprietate publică a municipiului Buzău, concesionate Societăţii Comerciale  „Compania de Apă” S.A. Buzău  

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Codul de 
clasificare 

 
 

Denumirea 
bunului 

 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

 
Valoarea de 

inventar 
-lei- 

 
Starea juridică 

actuală. 
Denumire act de 

proprietate sau alte 
acte doveditoare 

 
2161 

 

 
1.8.6 

Reţea şi 
branşamente  
de apă 

Cartierul Micro 5, reţele 
aferente blocurilor racordate 
la PT2, 18 - 21 
L = 520 ml, Ø =110, Ø = 63 

 
2014 

 
239.430,45 

 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 1 din 15. 
04. 2014 
 

2162 1.8.6 

Reţea şi 
branşamente 
de apă 
 

Parcul “Crâng” 
L = 1.369 ml  
Φ : 63mm; 40mm; 32 mm; 25 mm 
Conducte şi hidranţi de grădină 

2014 104. 664,54 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 3 din 22. 
04. 2014 
 

2163 1.8.6 
Reţea şi 
branşamente 
de apă 

Str. “1 Decembrie 1918”, PT 39 
L = 400 ml, Φ =110 mm 

2014 217.174,08 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 4 din 30. 
04. 2014 

2164 1.8.6 
Reţea de 
alimentare cu 
apă  

Str. ”1 Decembrie 1918”, PT 39 
L = 85 ml, Φ = 110mm 

2014 37.622,66 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 2 din 16. 
04. 2014 

2165 1.8.6 
Reţea şi 
branşamente 
de apă 

Str. ’’1 Decembrie 1918”, PT 40 
gruparea de blocuri: 4A, 4B, 4C,4D 
 L = 115 ml,  Φ = 110 mm 

 
2014 

49. 917,93 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 6 din 07. 
05. 2014 

2166 1.8.6 
Reţea de 
alimentare cu 
apă  

Strada ‘’1 Decembrie 1918’’, 
PT 40  
L = 82 ml, Φ = 110 mm 

2014 36. 331,05 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 5 
din 05. 05. 2014 



2167 1.8.6 

Reţea şi 
branşamente 
de apă 
 

Cartierul “Dorobanţi”, PT 27 
gruparea de blocuri: A1, A2, A3, A4, 
A5, 12, 13,14, B, C, D, E 
 L = 1.276 ml, Φ = 110, 63mm 

2014 682. 718,77 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 12 
din 14. 10. 2014 
 

2168 1.8.6 
Reţea şi 
branşamente 
de apă 

Cartierul “Dorobanţi”, PT 28  
 L = 1.940 ml, Φ = 110, Ø = 63 

2014 1. 026 .715,91 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 11 
din 07. 10. 2014 

2169 1.8.6 
Reţea şi 
branşamente 
de apă 

Cartier “Dorobanţi”, PT 24  
Gruparea de blocuri 32, 33 
L = 447 ml, Φ = 110, 63 mm 

 
2014 

232. 892,66 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 7 
din 06. 08. 2014 

2170 1.8.6 
Reţea de 
alimentare cu 
apă  

Cartierul “Dorobanţi”, PT 28  
L = 120 ml, Φ = 160mm 
 

2014 67. 661,42 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 9 
din 04. 09. 2014 

2171 1.8.6 
Reţea de 
alimentare cu 
apă  

Cartier ‘’Dorobanţi’’, PT 27  
L = 72 ml, Φ = 160 mm 
 

2014 41 758,18 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 10 
din 12. 09. 2014 

2172 1.8.7 

Extindere la 
canalizarea 
pentru apă 
pluvială 

Cartierul “Broşteni”, reţeaua pluvilală de 
la  blocurile K1, K2, K3, K4 şi guri de 
scurgere 

2014 38. 982,12 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 8 
din 03. 09. 2014 
 

2173 1.8.7 

Extindere la 
reţea şi 
racorduri de 
canalizare 

Cartierul  “Broşteni”, la blocurile PO1, 
PO2, PO3, PO4 

 121. 766,34 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 13 
din 10.11.2014 
 

2174 1.8.6 

Extindere la 
reţea şi 
branşamente 
de apă 

Cartierul “Broşteni”  
La blocurile P01, PO2, PO3,PO4  
Ø=100 ml, Φ = 63mm 

2014 33 .979,11 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 14 
din 10. 11. 2014 
 

2175 1.8.6 

Reţea şi 
branşamente  
apă 

Strada ‘’Spiru Haret ‘’, PT 33 
L = 395 ml ; Φ = 110mm 
 

2014 252. 306,10 
 

proces-verbal de 
recepţie nr. 15 
din 25. 11. 2014 

 

TOTAL : 3.183.921,32  

  


