
                                        ROMÂNIA 
                                  JUDEŢUL BUZĂU 
                                MUNICIPIUL BUZĂU 
                               - CONSILIUL LOCAL - 
 

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

a surselor de apă potabilă situate în municipiul Buzău,  
în vederea înscrierii în cartea funciară  

 
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
492/2015, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public a 
surselor de apă potabilă situate în municipiul Buzău, în vederea înscrierii în 
cartea funciară; 
 - raportul Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ şi 
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- adresa nr. 492/09.01.2015 a Societăţii Comerciale „Compania de Apă 
Buzău”; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
        - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.496/2008; 
  - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 79/2008; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), 
art. 120 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.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului a surselor 

de apă potabilă, situate în municipiul Buzău, după cum urmează şi ale căror 
elemente de identificare se regăsesc în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre:  

a) Sursa de Apă „Crâng”, situată în parcul „Crâng” având o suprafaţă de 
teren de 8.772 m.p. şi o suprafaţă construită de 2.937 m.p., imobil neînscris în 
cartea funciară a unităţii administrativ – teritoriale Buzău şi identificat conform 



planului de amplasament şi delimitare a imobilului, plan prevăzut în anexa nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

b) Sursa de Apă „Zahăr”, situată pe aleea Industriilor                         
având o suprafaţă de teren de 14.794 m.p., o suprafaţă construită de 4.268 
m.p.,  imobil neînscris în cartea funciară a unităţii administrativ – teritoriale 
Buzău şi identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului, 
plan prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

c) Sursa de Apă „Est”, situată pe aleea Sporturilor având o suprafaţă de 
teren de 2.163 m.p., o suprafaţă construită de 706 m.p.,  imobil neînscris în 
cartea funciară a unităţii administrativ – teritoriale Buzău şi identificat conform 
planului de amplasament şi delimitare a imobilului, plan prevăzut în anexa nr. 4 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                       
        Art.2.- După întabularea imobilelor în cartea funciară, Serviciul Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii va propune completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu imobilele 
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. 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Dunel  
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                                                                             SECRETARUL 
                                                                      MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                             Ştefan Nedelcu 
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Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, 23 voturi - împotrivă şi - 

abţineri din numărul total de  23 consilieri în funcţie.   
          



 
                                                                                                     A N E X A   Nr. 1 

                                                                            la Hotărârea nr. 7 din 29 ianuarie  2015 
                                                                              a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
  

Inventarul surselor de apă, construcţiile şi terenurile aferente acestora, 
 bunuri imobile care aparţin domeniului public al municipiului 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 

0 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
1 

 
 
 

1.6.2. 

Teren  
Sursa de 
Apă 
‘’ Crâng’’ 
 

Terenul curţi – construcţii este 
situat în Parcul Crâng  
S teren = 8.772 mp 
 

1942 
 
 
 

617.100,00 
Evaluat în anul 

2014 

H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

Construcţii 
Sursa de 
Apă 
‘’ Crâng ‘’ 
 

Construcţii C1 – C 21 
situate în Parcul Crâng  
S construit total = 2.937 mp 

1942 595.464,52 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

TOTAL Sursa Apă ‘’ Crâng ’’: 1.212.564,52  

2 1.6.2. 

Teren 
Sursa de 
Apă “Zahăr” 

Terenul curţi – construcţii este  
situat pe Aleea Industriilor  
S teren = 14.794 mp 
 

1966 325.200,00 
Evaluat în anul 

2014 

H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

Construcţii 
Sursa de 
Apă “Zahăr” 

Construcţiile C1 – C15 
situate pe Aleea Industriilor 
 

1966 747.962,37 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 



 S construit total = 4.268 mp 

         

                                                TOTAL  Sursa Apă ‘’ Zahăr ’’: 1.073.162,37  

3 1.6.2. 

Teren 
Sursa de 
Apă ‘’Est ‘’  

Terenul curţi – construcţii este  
situat pe Aleea Sporturilor 
S teren = 2.163 mp 
 

1977 418.500,00 
Evaluat în anul 

2014 

H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

Construcţii 
Sursa de 
Apă ‘’Est’’ 

Construcţiile C1 – C14 
Situate pe Aleea Sporturilor 
S construit total = 706 m.p. 

1977 269,121,65 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

TOTAL Sursa Apă ‘’ Est ’’: 687.621,65  

 


