
                                        ROMANIA 
                                  JUDETUL BUZAU 
                                MUNICIPIUL BUZAU 
                               - CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T A R A R E 
 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor şi 
mijloacelor fixe aferente forajelor de captare a apei potabile pentru Sursa  de 

Apă „Crâng”, situate în municipiul Buzău, 
 în pădurea „Crâng”, în vederea înscrierii în cartea funciară  

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

ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
3.178/2015, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public a 
terenurilor aferente forajelor de captare a apei potabile pentru  Sursa de Apă 
„Crâng”, situate în municipiul Buzău, în parcul „Crâng”, în vederea înscrierii în 
cartea funciară; 
 - raportul Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ şi 
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- adresa nr. 20.088/2013 a Societăţii Comerciale „Compania de Apă 
Buzău” S.A. Buzău; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
        -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.496/2008; 
  - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 79/2008; 
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), 
art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

  
Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău a 

terenurilor şi a mijloacelor fixe aferente forajelor de captare a apei potabile ale 
Sursei de Apă „Crâng” ale căror elemente de identificare sunt precizate în 
anexele: 1, 2, 3 ( F1, F2+F14, F3, F5, F6, F7, F8, F10, F13, F15, F16, F17, 
F18, F19, F20) şi 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 



Art.2.- Bunurile imobile precizate la art. 1. din prezenta hotărâre au fost 
evaluate de Petre Ion, evaluator autorizat 2015. 
        Art.3.- După întabularea provizorie a imobilelor în cartea funciară, Serviciul 
Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii va propune modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Buzău cu imobilele prevăzute în prezenta hotărâre.  
  Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Dunel Alexandru 

 
 
 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZA: 
                                                                          SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                          Stefan Nedelcu 
 
Buzău, 26 februarie 2015 
Nr.  35 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 26 februarie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 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. 



                                               
 

                                                                                                    A N E X A   Nr. 1 
                                                                            la Hotărârea nr.   35    din 26 februarie  2015 
                                                                              a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

Tabel cu terenurile şi mijloacele fixe aferente forajelor de captare a apei potabile 
 pentru Sursa de Apă „Crâng”, situate în municipiul Buzău, în pădurea „Crâng”  

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Codul de 
clasificare 

 
 

Denumirea 
bunului 

 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării 

în 
folosinţă 

 
Valoarea de 

inventar 
-lei- 

 
Starea juridică 

actuală. 
Denumire act de 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

1 

 
 
 

1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 1   
 
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 1, foraj protejat 
de cabina supraterană din zidărie şi beton, C1 
cu Sc1=15 m.p. 
Este situat în nordul pădurii Crâng şi are 
acces pe o alee balastată la strada gen. 
Grigore Baştan.  
S teren = 100 m.p. 

1972 
 
 
 

4.451,00 
Evaluat în anul 

2013 

H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

2 1.8.3. 

Teren 
aferent 
Forajelor 
nr. 2 şi 14   
 
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajele nr. 2 şi 14, foraje  
protejate de: 
cabine supraterane din zidărie şi beton C1 cu 
Sc1=12 m.p. respectiv de C2 cu Sc2 =14 m.p.  
Este situat în nordul pădurii Crâng şi are 
acces la drumul pietruit ( drum de acces la 
Sursa de Apă “Crâng’) ce se conexează cu 
strada gen. Grigore Baştan. 
S teren = 196 m.p. 

Forajul nr. 
2 în anul 

1967 
 

Forajul nr. 
14 în anul 

1986 
 

8.724,00 
Evaluat în anul 

2013 

H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 



3 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 3   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 3, foraj protejat 
de cabina supraterană din zidărie şi beton C1 
cu Sc1=14 m.p. 
Este situat în nordul pădurii Crâng şi are 
acces la drumul pietruit ( drum de acces la 
Sursa de Apă “Crâng”) ce se conexează cu 
strada gen. Grigore Baştan. 
S teren = 100 m.p. 

1964 4006,00 
Evaluat în anul 

2013 

H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

4 

 
 
 

1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 5   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 5, foraj protejat 
de cabina supraterană din zidărie şi beton C1 
cu Sc1=14 m.p. 
Este situat în partea centrală a pădurii Crâng 
şi are acces la drumul pietruit ( drum de acces 
la Sursa de Apă “Crâng”)  
S teren = 100 m.p. 

1966 3.561,00 
Evaluat în anul 

2013 

H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

5 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 6   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 6, foraj protejat 
de cabina supraterană din zidărie şi beton, C1 
cu Sc1=14 m.p. 
Este situat în partea central sudică a pădurii 
Crâng şi are acces la drumul pietruit ( drum de 
acces la Sursa de Apă “Crâng”). 
S teren = 102 m.p. 

1967 3.632,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

6 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 7   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 7, foraj protejat 
de cabina subterană din beton, C1 cu Sc1= 8 
m.p. 
Este situat în partea central sudică a pădurii 
Crâng şi are acces la drumul pietruit ( drum de 
acces la Sursa de Apă “Crâng”). 
S teren = 98 m.p. 

1972 3.490,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 



7 

 
 
 

1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului  
nr. 8   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 8, foraj protejat 
de cabina subterană din beton, C1 cu Sc1= 7 
m.p. 
Este situat în partea sud- estică a pădurii 
Crâng şi are acces la drumul pietruit ce se 
conexează cu drumul de acces la Sursa de 
Apă “Crâng". 
S teren = 95 m.p. 

1972 3.383,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

8 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului  
nr. 10   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 1, foraj protejat 
de cabina subterană din beton, C1 cu Sc1= 6 
m.p. 
Este situat în partea sud- estică a pădurii 
Crâng şi are acces la drumul pietruit ce se 
conexează cu drumul de acces la Sursa de 
Apă “Crâng". 
S teren = 96 m.p. 

1972 3.418,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

9 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 13   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 1, foraj protejat 
de cabina semiîngropată din beton, C1 cu 
Sc1= 8 m.p. 
Este situat în nordul pădurii Crâng şi are 
acces pe o alee balastată la strada gen. 
Grigore Baştan. 
S teren = 100 m.p. 

1980 4.451,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

10 

 
 
 

1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 15 
   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 15, foraj protejat 
de cabina supraterană din zidărie şi beton, C1 
cu Sc1=12 m.p. 
Este situat în partea sud-estică a pădurii 
Crâng şi are acces la drumul pietruit ce se 
conexează cu drumul de acces la Sursa de 
Apă “Crâng". 
S teren = 97 m.p. 

1985 3.454,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 



11 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului  
nr. 16   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 16, foraj protejat 
de cabina subterană din zidărie şi beton, C1 
cu Sc1=5 m.p. 
Este situat în nordul pădurii Crâng  lângă U.M. 
şi are acces pe o alee balastată la strada gen. 
Grigore Baştan. 
S teren = 100 m.p. 

1986 4.451,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

12 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 17   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 17, foraj protejat 
de cabina subterană din zidărie şi beton, C1 
cu Sc1= 8 m.p. 
Este situat în partea central-estică a  pădurii 
Crâng şi are acces la drumul pietruit ( drum de 
acces la sursa de apă Crâng). 
 S teren = 46 m.p. 

1999 1.843,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

13 

 
 
 

1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 18   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 1, foraj protejat 
de cabina subterană din beton, C1 cu Sc1= 8 
m.p. 
Este situat în partea central-estică a pădurii 
Crâng şi are acces spre Sursa de Apă 
« Crâng” şi drumul asfaltat dinspre b.dul Unirii. 
S teren = 45 m.p. 

1999 1.803,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

14 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului  
nr. 19   
 

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 19, foraj protejat 
de cabina subterană din beton, C1 cu Sc1= 8 
m.p. 
Este situat în partea centrală a pădurii Crâng 
şi are acces la drumul asfaltat spre b.dul Unirii 
–Sud. 
S teren = 45 m.p. 

1999 1.803,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 

15 1.8.3. 

Teren aferent 
Forajului 
 nr. 20   

Terenul este zonă de protecţie sanitară A. cu 
regim sever pentru Forajul nr. 1, foraj protejat 
de cabina subterană din beton, C1 cu Sc1= 8 

1999 1.803,00 H.C.L. 117/1999 
H.G. 1.348/2001 



 m.p. 
Este situat în partea centrală a pădurii Crâng, 
în apropierea locului de joacă pentru copii şi 
are acces la drumul asfaltat dinspre b.dul 
Unirii Sud (Patinuarul artificial). 
S teren = 45 m.p. 

16 1.3.7.2. 

Drum asfaltat, 
pentru accesul 
în parcul Crâng 
şi la forajele 
F19, F20, cu 
acces din 
bulevardul 
Unirii - Sud 
 

Drumul asfaltat asigură accesul în parcul 
Crâng şi la forajele de captare a apei potabile 
F19 şi F 20, cu acces din bulevardul Unirii – 
Sud; Drumul începe de lângă Patinuarul 
artificial, în zona vestică a municipiului. 
Construcţii - suprastructură din îmbrăcăminte 
asfaltică în suprafaţă de 5.539 m.p. 
Steren = 5.539 m.p. 
Lungimea drumului = 691 m 
Lăţime carosabil = 8,45 -9 m 

 Valoare teren= 
775.407,00 
Val. Constr. 
=547.903,00 
Valoare totală 
drum asfaltat= 
1.323.310,00 

Bunuri proprietate 
publică,  
conform 
Legii nr. 213/1998  

                    


