ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării art. 196 din
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al
Companiei de Apă S.A. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în
ședință ordinară;
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 396/CLM/11.12.2018 prin care se propune aprobarea modificării
art. 196 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare al Companiei de Apă S.A. Buzău;
 raportul Direcției Tehnice nr. 37.709/12.12.2018;
 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;
 ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” din
data de 23.10.2018;
 adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” cu
nr. de înregistrare 912/25.10.2018;
 Legea nr. 241/2006, art. 3, lit. c Legea serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare, republicată;
 Prevederile SR 1846-1 2006 pentru determinarea debitelor de apă
uzată colectată și evacuată prin canalizare și SR 1846-2 2007 pentru
determinarea debitelor de apă meteorică colectată și evacuată prin
canalizare;
 Ordinul 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare emis de A.N.R.S.C;
 Legea nr. 215/2018, art. I, pct. 4 pentru modificarea și completarea
Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și
abrogarea alin. 2 al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și
completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
241/2006;
 Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
art. 16, alin. 3, lit. f;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, punctul 14, art. 45,
alin. 1 precum și ale 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 Ş T E:
Art.1.- Se aprobă modificarea art. 196 din Regulamentul Serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare, care va avea următorul conținut:
„ Art. 196. a) Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de
canalizare (Qm) se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă
meteorică (K), comunicată de A.N.M. (Autoritatea Națională de
Meteorologie) pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare
apă meteorică, cu suprafețele totale (S), declarate de fiecare utilizator și
cu coeficientul de scurgere (C), de 0,70 pentru persoane juridice (agenți
economici, instituții publice, etc.) si pentru persoane fizice (inclusiv
asociațiile de proprietari).
b) În cadrul contractelor de furnizare se va utiliza următoarea
formulă:
Qm = K x S x C ”
Art.2.- La data adoptării prezentei orice prevedere contrară se
revocă.
Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Juridic, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, precum și
S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Bogdan - Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 17 decembrie 2018
Nr. 295
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 17 decembrie 2018, cu respectarea
prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru,
6 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi
22 consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMARNr. 396/CLM/11.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 196 din
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al
Companiei de Apă S.A. Buzău
Prin adresa cu nr. 912/25.10.2018 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Buzău 2008”, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău
cu nr. 31577/25.10.2018 și în urma discuțiilor purtate în ședința Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” din
data de 23.10.2018 privind aplicarea prevederilor art. I, pct. 4 din Legea
nr. 215/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și abrogarea alin. 2 al art.
III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, este
necesară modificarea art. 196 pentru stabilirea cantității de apă meteorică
preluată de rețeaua de canalizare din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă și canalizare, aplicat de S.C. Compania de Apă S.A.
Buzău.
Având în vedere modificările legislative aduse Legii nr. 241/2006 a
serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și prevederile art.
16, alin. 3, lit. f din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Buzău 2008”, propun modificarea art. 196 a Regulamentului serviciului
de alimentare cu apă și canalizare în următoarea formă:
„ Art. 196. a) Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de
canalizare (Qm) se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă
meteorică (K), comunicată de A.N.M. (Autoritatea Națională de
Meteorologie) pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare
apă meteorică, cu suprafețele totale (S), declarate de fiecare utilizator și
cu coeficientul de scurgere (C), de 0,70 pentru persoane juridice (agenți
economici, instituții publice, etc.) si pentru persoane fizice (inclusiv
asociațiile de proprietari).
b) În cadrul contractelor de furnizare se va utiliza următoarea
formulă:
Qm = K x S x C ”
Considerând cele expuse mai sus propun spre analiză și aprobare
Consiliului Local al Municipiului Buzău proiectul de hotărâre alăturat, cu
rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată.
P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Direcția Tehnică
Nr. 37.709/12.12.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 196 din
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al
Companiei de Apă S.A. Buzău
Conform prevederilor art. 196 din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă și canalizare, referitor la cantitatea de apă meteorică,
preluată de rețeaua de canalizare” 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.‟
Urmare Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”A.D.I,
Buzău 2008” nr. 27 din 25.08.2017 și aplicată prin adoptarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 297 din 12.10.2017, a fost
modificat art. 196 care avea următorul conținut: ‟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 Națională de Meteorologie) pentru luna anterioară prestării
serviciului de evacuare apă meteorică, cu suprafeţele totale ale
suprafețelor (S), declarate de fiecare utilizator și cu coeficientul de
scurgere (K), de 0,7 pentru persoane juridice (agenți economici, instituții
publice, etc.) și 0,0 pentru persoane fizice (inclusiv asociații de
proprietari).
Ținând cont de modificările și completările aduse Legii nr. 241 din
27 iulie 2018 (republicată) privind serviciul de alimentare apă și de
canalizare prin Legea nr. 215 din 27 iulie 2018, conform cărora ”costurile
generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale
sunt suportate de utilizatorii serviciului”, se impune modificarea art. 196
din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fapt
solicitat și de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” prin
adresa nr. 912/25.10.2018.
Art. 196 va avea următorul cuprins:
a) ‟Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare
(Qm) se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă
meteorică (K), comunicată de A.N.M. (Autoritatea Națională de
Meteorologie) pentru luna anterioară prestării serviciului de
evacuare apă meteorică, cu suprafeţele totale (S), declarate de
fiecare utilizator și cu coeficientul de scurgere (C), de 0,70 pentru

persoane juridice (agenți economici, instituții publice, etc.) și pentru
persoane fizice (inclusiv asociațiile de proprietari).”
b) ”în cadrul contractelor de furnizare se va utiliza următoarea formulă:
Qm = K x S x C ”
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.
Director executiv,
Anișoara Preda

