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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea modelului de capace cămine  

canalizație în municipiul Buzău 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară: 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 179/CLM/04.06.2018, prin care se propune aprobarea modelului de 
capace cămine canalizație în municipiul Buzău; 
        - raportul Direcției Servicii Publice nr. 12.203/20.04.2018; 

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

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
       În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. 
b)  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicată,  
 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
 

     Art.1. - Se aprobă modelul de capace cămine canalizație în municipiul 
Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pe 
lângă modelul grafic inscripţionat pe capac, operatorii au obligaţia de a 
evidenţia denumirea agentului economic, standardul şi clasa de utilizare.  
  

Art.2.- Termenul maxim pentru înlocuirea tuturor capacelor de cămine 
canalizații amplasate pe raza municipiului Buzău este de 2 ani de zile de la 
data adoptării prezentei hotărâri.  

 
Art.3.- Obligaţia de înlocuire prevăzută la art. 2 revine posesorilor de 

reţele de canalizaţii subterane amplasate pe domeniul public al municipiului 
Buzău, pentru lucrările de înlocuire de capace deteriorate, precum şi pentru 
înlocuirea acestora acolo unde se reabilitează străzile, începând cu data de 
01 septembrie 2018. 

 
 



 

 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, împreună cu toți deținătorii de 
rețele de canalizații subterane din municipiul Buzău, precum şi Direcția 
Servicii Publice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                           

                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                         Eduard Pistol    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

 
Buzău, 18 iunie 2018  
Nr. 145 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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      JUDETUL BUZĂU  
    MUNICIPIUL BUZĂU 
          - P R I M A R -  
 Nr. 179/CLM/04.06.2018 
 
 
 
 

           EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului de capace cămine  

canalizație în municipiul Buzău 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, consiliul local are atribuții privind administrarea 
domeniului public. 

Ținând cont de faptul că Primăria municipiului Buzău a început 
Programul de ”Reabilitare străzi neasfaltate în municipiul Buzău”, și continuă 
lucrările de reabilitare a tuturor străzilor din municipiu, este necesar ca pe 
lângă lucrările specifice de asfaltare să fie aduse la cotă și căminele de 
canalizație ale deținătorilor de rețele. 

Având în vedere că există mai multe tipuri de cămine și capace 
aferente, precum și de faptul că multe din aceste capace sunt sparte, nu se 
mai încadrează corespunzător în ramele căminelor, etc., se impune 
înlocuirea tuturor acestor capace cu altele noi, moderne, cu specificul 
municipiului Buzău, conform unui model pe care îl prezentăm alăturat.  

Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de                
de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 
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MUNICIPIUL BUZĂU 

Direcția Servicii Publice 
Nr. 12.203/20.04.2018 

 
 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului de capace cămine  

canalizație în municipiul Buzău 
 
 
 

 Pentru anul 2018 Primăria municipiului Buzău și-a propus asfaltarea a 
100 străzi, dintre care 43 în proiectul ”Reabilitare străzi neasfaltate în 
municipiul Buzău”. 
 Fiind lucrări noi se impune și ridicarea la cotă a căminelor de canalizație 
subterană și înlocuirea capacelor aferente, care în multe cazuri sunt sparte și 
nu se mai încadrează în ramele căminelor, cu unele noi, moderne, care să 
prezinte un model cu specificul municipiului. 
 În vederea realizării acestui deziderat, primăria va întocmi lista cu 
străzile care vor fi asfaltate și o vor înainta în timp util deținătorilor de rețele 
pentru luarea din timp a măsurilor necesare privind procurarea și montarea 
acestora. 
 Totodată, propunem ca termenul limită privind înlocuirea tuturor  
capacelor de cămine existente pe raza municipiului Buzău să fie de 2 ani de 
zile de la adoptarea acestei hotărâri.  

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, în vederea adoptării lui. 

 
 

Director executiv, 
Anișoara Preda 


