ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii 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 primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 35/CLM/06.02.2018, prin care se propune modificarea anexei nr. 8 a
Hotărârii 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 de specialitate nr. 4.020/06.02.2018 al Serviciului Administrare
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- procesul - verbal de predare – preluare nr. 3.942 din 06 februarie 2018;
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. d^2 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 Urgenţă 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.1.- Anexa nr. 8 a Hotărârii 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 şi completările ulterioare, se
modifică în sensul eliminării poziţiei nr. 8 (teren strada Victoriei nr. 27) şi va
avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.- Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va modifica
potrivit prezentei hotărâri evidenţele proprii.
Art.3.- Predarea – primirea terenului prevăzut în prezenta hotărâre s-a
făcut prin procesul - verbal de predare – preluare nr. 3.942 din data de 06
februarie 2018, încheiat între părţi.
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Administrare Patrimoniu, Direcţiei Finanţe Publice Locale precum şi Societatea
Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Mihai Alexandru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 15 februarie 2018
Nr. 43

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 15 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45,
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, cu
un număr de 20 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul consilier Ionescu Constantin nu participă la vot.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 35/CLM/06.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii 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

Prin Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
bunurile proprietate publică şi privată a municipiului Buzău au fost
concesionate, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă"
S.A. Buzău, în conformitate cu prevederile art. 59, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.
La anexa nr. 8 au fost prevăzute terenurile proprietate publică a
municipiului Buzău concesionate pentru activitatea de alimentare cu apă şi
canalizare.
Terenul prevăzut la pozitia 8 din anexă, respectiv terenul situat în strada
Victoriei nr. 27, în suprafaţă de 1.465,00 m.p. este necesar municipiului Buzău
pentru derularea unor proiecte. Urmare adresei noastre nr. 1.654 din 16
ianuarie 2018, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău a
transmis procesul- verbal de predare – primire prin adresa nr. 2.917 din 29
ianuarie 2018.
Se impune modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii 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 şi completările
ulterioare, în sensul eliminării poziţiei nr. 8 (teren strada Victoriei nr. 27).
Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va modifica
potrivit prezentei hotărâri evidenţele proprii.
În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma şi conţinutul prezentat.
P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Serviciul Administrare Patrimoniu Nr. 4.020/06.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii 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 adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău, cu nr. 2.917 din 29
ianuarie 2018, Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău a
transmis procesul - verbal de predare – primire a terenului situat în strada
Victoriei nr. 27. Terenul în suprafaţă de 1.465,00 m.p. a fost solicitat de către
Municipiul Buzău prin adresa nr. 1.654/2018, fiind necesar pentru derularea
unor proiecte.
Prin Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
bunurile proprietate publică şi privată a municipiului Buzău au fost
concesionate, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă"
S.A. Buzău, în conformitate cu prevederile art. 59, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.
La anexa nr. 8 au fost prevăzute terenurile proprietate publică a
municipiului Buzău concesionate pentru activitatea de alimentare cu apă şi
canalizare. Terenul care face obiectul procesului- verbal de predare – preluare,
situat în strada Victoriei nr. 27, în suprafaţă de 1.465,00 m.p. este prevăzut la
pozitia 8 din anexă.
Este necesară modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii 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 şi
completările ulterioare, în sensul eliminării poziţiei nr. 8 (teren strada Victoriei
nr. 27).
Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va modifica
potrivit prezentei hotărâri evidenţele proprii
În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre,
pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului
Buzău, în vederea adoptării lui.
ŞEF SERVICIU,
Emilia – Izabela Lungu

ANEXA
la Hotărârea nr. 43 din 15 februarie 2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

LISTA
terenurilor proprietate publică a municipiului Buzău
concesionate pentru activitatea de alimentare
cu apă şi canalizare

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Locaţia

Sursa de apă EST
Sursa de apă SUD
Sursa de apă Zahăr
Sursa de apă Crîng
Staţia de epurare
Staţia de tratare
Staţia de captare
Teren staţie pompare – cartier Poştă (Hotărârea
nr. 102/2005 a C.L.M. Buzău)
9 Teren staţie pompare – cartier Mihai Viteazul
(Hotărârea nr. 207/2005 a C.L.M. Buzău)

Suprafaţa
totală (m.p.)
2.165
15.145
15.695
11.742
130.234
27.393
1.567
600
400

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

