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H O T Ă R Â R E 
pentru stabilirea unor măsuri privind îmbunătăţirea calitativă   

a apei furnizată populaţiei de către operatorul  
Societatea  Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău 

 
 
 

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

Având în vedere: 

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 9.587/2014, prin care domnul consilier 
Barbu Ion, susţinut de 1/3 din numărul consilierilor în funcţie ai Consiliului Local al 
Municipiului Buzău propune adop-tarea unor măsuri pentru serviciile oferite populaţiei de 
către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău;   

- nota de fundamentare a primarului municipiului Buzău privind stabilirea unor măsuri 
pentru îmbunătăţirea calitativă a apei furnizată populaţiei de către operatorul serviciului 
public de specialitate; 

- raportul Serviciului Gospodărie Urbană, precum şi avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile Ordinului nr. 88/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- prevederile Ordinului nr. 90/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea 
contractului – cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.14), art. 45, alin. (1) şi art. 115, 
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a ad-ministraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.- În vederea îmbunătăţirii calitative a apei furnizată popula-ţiei de către 

operatorul Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău se stabilesc următoarele 
măsuri:  

a) în vederea reducerii concentraţiei de mangan şi fier din apa extrasă din puţurile de 
forare din municipiul Buzău, Societatea Comer-cială "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu 



sprijinul Consiliului Local al Municipiului Buzău, va proiecta şi executa, în perioada 2014 – 
2015, extinderea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei din sursele de apă Sud, Est şi 
Zahăr; 

b) în perioada 2014 – 2018, operatorul specializat va lua măsuri de înlocuire a 
aproximativ 30 km de conducte magistrale de apă amortizate integral sau cu grad de uzură 
avansată, cu asigurarea surselor de finanţare din fondul I.I.D. constituit conform legii la 
nivelul operatorului; 

c) cu ocazia executării programelor de reabilitare a blocurilor de locuinţe cu finanţare 
din fonduri externe, fondurile statului şi cele ale bugetului local, comitetele asociaţiilor de 
proprietari vor urmări modul de executare a lucrărilor de reparaţii sau înlocuire a instalaţiilor 
de apă potabilă şi apă caldă menajeră cu uzură avansată, sesizând construc-torul şi 
autorităţile locale asupra nerespectării proiectelor de execuţie; 

d) Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va lua măsuri de curăţare 
prin spălare a conductelor de apă cu ocazia tuturor întreruperilor planificate sau accidentale 
a furnizării apei. 

Art.2.- In cazul în care Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău nu 
respectă parametrii de calitate stabiliţi prin contract pentru apa furnizată la branşamentele 
existente la limita de proprietate a blocurilor de locuinţe sau locuinţelor individuale, 
operatorul va reduce valoarea facturilor pentru perioada calculată, prin acordarea de 
bonificaţii de 30%/lună din valoarea facturată. 

Art.3.- Bonificaţia prevăzută la art. 2 din prezenta hotărâre nu se acordă dacă 
Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău a anunţat anterior utilizatorii cu 
privire la executarea lucrărilor de între-ţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, 
branşări de noi utiliza-tori, etc., precum şi cu privire la posibilitatea la reluarea furnizării apei 
sub parametrii calitativi. 

Art.4.- În situaţia furnizării apei sub parametrii calitativi prevăzuţi în contract sau 
normele legale în vigoare, persoanele fizice şi juridice beneficiare a contractelor de furnizare 
a apei vor urma următoarea procedură: 

a) reprezentantul legal al asociaţiei de proprietari sau locuinţei individuale va sesiza 
dispeceratul operatorului cu privire la furnizarea apei sub parametrii calitativi, cu indicarea 
asociaţiei de proprietari, blocului de locuinţe sau locuinţei individuale, inclusiv cu datele 
perso-nale de identificare; 

b) dispecerul de serviciu va înregistra ora sesizării şi va anunţa de îndată laboratorul 
de analize al operatorului pentru preluarea probei de apă aflată în posesia persoanei care a 
formulat sesizarea, precum şi a probei de apă de la branşamentul aflat la limita de 
proprietate al imobilului; 

c) reprezentantul laboratorului va prelua probele de apă pe bază de proces-verbal, 
sub semnătura persoanei care a formulat sesizarea şi semnătură proprie, cu indicarea în 
procesul-verbal a orelor de preluare; 

d) probele de apă vor fi analizate în laboratorul operatorului, iar reprezentantul 
laboratorului care a efectuat analiza probelor va propu-ne conducerii companiei, prin 
buletinul de analiză, acordarea sau nu a bonificaţiei prevăzută de art. 2 din prezenta 
hotărâre.   

Art.5.- În măsura în care calitatea apei furnizate sub parametri calitativi influenţează şi 
calitatea apei calde menajere furnizată popu-laţiei de Regia Autonomă Municipală "RAM" 
Buzău, prevederile art. 2 din prezenta hotărâre se aplică în mod corespunzător.   

Art.6.- În baza mandatului încredinţat anterior, prevederile prezentei hotărâri vor fi 
supuse aprobării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare "Buzău 2008", care poate 



modifica în mod corespunzător Regulamentul şi contractul de furnizare/prestare al serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Urbană, 
precum şi Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 
consilier Victor – Stefan Ioniţă  

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Ştefan Nedelcu 

 
Buzău, 27 iunie 2014 
Nr.92 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 4 abţineri din numărul 
total de 23 consilieri în funcţie. 


