
          ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                                             - CONSILIUL LOCAL - 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 297  din data de 29.08.2017 
privind reducerea cantităţii de apă meteorică preluată de reţeaua de 

canalizare cu 30% pentru persoane juridice(agenţi economici, instituţii 
publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de 

proprietari) din municipiul Buzău de 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 primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr.421/CLM/28.08.2017, prin care se propune reducerea cantităţii de 
apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare cu 30% pentru persoane 
juridice(agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru 
persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzau de 
către Societatea Comercială ” Compania de Apă” S.A Buzău  ; 

- raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului nr.  
22260/28.08.2017; 

 -  avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Raportul de expertiză tehnică privind Metodologia de tarifare şi 
tarifele practicate, întocmit de Societatea de proiectare pentru infrastructură 
urbană şi rurală S.R.L Iaşi; 

- Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 
27/25.08.2017; 

- Ordinul nr. 88/20/03/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare emis de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală; 

- Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007pentru aprobarea Contractului-cadru 
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; 



       - prevederile art. 3 lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 241 din 22 iunie 2006, republicată; 

-prevederile art. 42, alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare; 

In 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 administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă : T E : 
 

 Art.1.-  (1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de 
canalizare(Qm) se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă 
meteorică(C), comunicată de A.N.M.(Autoritatea Naţională de 
Meteorologie) pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare apă 
meteorică, cu suprafeţele totale ale (S), declarate de fiecare utilizator şi cu 
coeficientul de scurgere(K), unde: 
- pentru persoane juridice(agenţi economici, instituţii publice, etc.) 
coeficientul de scurgere(K) este 0,7; 
-  pentru persoane fizice(inclusiv asociaţii de proprietari) coeficientul de 
scurgere(K) este 0,0. 
(2) În cadrul contractelor de furnizare se va utiliza formula: 

Qm = C x S x K 
         Art.2.- Formula prezentată la art.1, alin.(2) se aplică începând cu data 
de 01 noiembrie 2017. 

Art.3.- La data adoptării prezentei orice prevedere contrară se 
abrogă. 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială 
“Compania de Apă” S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
INIȚ IATOR 

PRIMAR  
Constantin Toma 

                                                           
 
                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                         Roxelana Radu 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR – 

Nr.421/CLM/2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind reducerea cantităţii de apă meteorică 
preluată de reţeaua de canalizare cu 30% pentru persoane juridice(agenţi 

economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane 
fizice(inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzau de către 

Societatea Comercială ” Compania de Apă” S.A Buzău   
 

  Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
211/30.06.2017 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, în 
şedinţa adunării generale convocată legal în data de 25.08.2017, ora 
11,00, şi respective 11, 30, la punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi a avut 
înscris: 
“Aprobarea modificării art. 196 din regulamentul serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare, referitor la cantitatea de apă meteorică, preluată de 
reţeaua de canalizare”. 

Art. 196 avea următorul conţinut: “Cantitatea de apă meteorică 
preluată de reţeaua de canalizare se determină pentru fiecare utilizator prin 
înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. 
pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor 
construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator.” 
          În fapt modificarea regulamentului se concretizează în aplicarea 
parţială a H.C.L. 211/2017, în sensul că propune  reducerea cantităţii de 
apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare pentru persoane 
juridice(agenţi economici, instituţii publice, etc.) prin aplicarea unui 
coeficient de scurgere de 0,7, adică o reducere de 30 de procente şi 
eliminarea pentru persoane fizice(inclusiv asociaţiile de proprietari) prin 
aplicarea unui coeficient de scurgere de 0,0, adică 0. 
       În temeiul mandatului special încredinţat de Consiliul Local al 
Municipiului Buzău prin H.C.L. nr. 254/2017 votul meu a fost pentru. 
       Faţă de situaţia prezentată mai sus, pentru respectarea legii şi 
protejarea  drepturilor şi a intereselor legitime ale municipiului Buzău, s-a 
aprobat pentru persoane juridice(agenţi economici, instituţii publice, etc.) 
determinarea cantităţii de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare 
în funcţie de coeficientul de scurgere prin aplicarea unui coeficient de 0,7, 



adică o reducere cu 30 de procente, iar pentru persoane fizice(inclusiv 
asociaţiile de proprietari) prin aplicarea unui coeficient de 0,0, adică 0. 
       În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
  



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului– 
Nr.22260/28.08.2017 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind reducerea cantităţii de apă meteorică preluată de 
reţeaua de canalizare cu 30% pentru persoane juridice(agenţi economici, instituţii 

publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane fizice(inclusiv asociaţiile de proprietari) din 
municipiul Buzau de către Societatea Comercială ” Compania de Apă” S.A Buzău   

 
  Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
211/30.06.2017 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, în şedinţa 
adunării generale convocată legal în data de 25.08.2017, ora 11,00, şi respective 11, 
30, la punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi a avut înscris: 
“Aprobarea modificării art. 196 din regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare, referitor la cantitatea de apă meteorică, preluată de reţeaua de canalizare”. 

Art. 196 avea următorul conţinut: “Cantitatea de apă meteorică preluată de 
reţeaua de canalizare se determină pentru fiecare utilizator prin înmulţirea cantităţii 
specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii 
facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de 
fiecare utilizator.” 
Art. 196 va avea următorul cuprins: “Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua 
de canalizare(Qm) se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică(C), 
comunicată de A.N.M.(Autoritatea Naţională de Meteorologie) pentru luna anterioară 
prestării serviciului de evacuare apă meteorică, cu suprafeţele totale ale suprafeţelor(S), 
declarate de fiecare utilizator şi cu coeficientul de scurgere(K), de 0,7 pentru persoane 
juridice(agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi 0,0 pentru persoane fizice(inclusiv 
asociaţii de proprietari). 
       În temeiul mandatului special încredinţat de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
prin H.C.L. nr. 254/2017 votul primarului municipiului Buzău, domnul Constantin Toma a 
fost “pentru”. 
       Faţă de situaţia prezentată mai sus, pentru respectarea legii şi protejarea  
drepturilor şi a intereselor legitime ale municipiului Buzău, s-a aprobat pentru persoane 
juridice(agenţi economici, instituţii publice, etc.) determinarea cantităţii de apă meteorică 
preluată de reţeaua de canalizare în funcţie de coeficientul de scurgere prin aplicarea 
unui coeficient de 0,7, adică o reducere cu 30 de procente, iar pentru persoane 
fizice(inclusiv asociaţiile de proprietari) prin aplicarea unui coeficient de 0,0, adică 0. 

       În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 

Şef serviciu, 
Anişoara Preda 


