ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL HOTARARE
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. 103/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.
In 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,
HOTARASTE:
Art.I.- După litera a10) 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

-2şi completările ulterioare, se introduce o nouă literă, litera a11), care va avea
următorul cuprins:
" a11).- bunurile de retur, proprietate publică a municipiului Buzău, reţea
de distribuţie apă şi branşamente pe străzile Hipodromului şi Aerodromului,
executate în anul 2015 de Societatea Comercială "Compania de Apă” S.A.
Buzău, conform listei de Investiţii din Bugetul de venituri şi cheltuieli, în valoare
totală de inventar de 40.007.92 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 SEDINTA,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu
Buzău, 28 aprilie 2016
Nr. 82

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 28 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.
(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ANEXA
la Hotărârea nr. 82 din 28 aprilie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

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

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

1.8.6
1

2

1.8.6

Denumirea
bunului

Reţea de
distribuţie apă
şi branşamente
pe strada
Hipodrom

Elemente de identificare

strada Hipodrom
conductă PEHD,
Diametru (Dn) = 63 mm, L= 330 ml şi
Diametru (Dn) = 50 mm, L= 100 ml
Branşamente, 8 bucăţi
Diametru ( Dn) = 25 mm
Lungime totală branşamente = 50 ml
Reţea de
Strada (intrarea) Aerodromului,
distribuţie apă
conductă PEHD,
şi branşamente Diametru (Dn)= 40 mm, L=155 ml
pe strada
Vană îngropată Dn 40
(intrarea)
Şi
Aerodromului
Branşamente, 5 bucăţi
TOTAL :

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării
în folosinţă

Valoarea de
inventar
-lei-

2015

26.800,49

2015

13.207,43

40.007,92

Starea juridică
actuală.
Denumire act de
proprietate sau alte
acte doveditoare
Proces - verbal de
recepţie nr. 17.447 din
01.07.2015
HCL nr. 141/2015

proces-verbal de
recepţie nr. 29.508 din
02.12.2015
HCL nr. 36/2016

