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H O T A R A R E 
pentru completarea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu 
 „Reţea de distribuţie apă şi branşamente pe strada Aerodromului” 

 
  

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere: 
       -expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
28/CLM/2016, prin care se propune completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu „Reţea de distribuţie apă şi 
branşamente pe strada Aerodromului”;  
 -raportul Direcţiei Evidenţă - Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului 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 Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 
       In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin (1) lit. b), art. 
119, art. 120, alin. (1) şi art. 122 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.- Secţiunea I " Bunuri imobile " din inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău se completează cu poziţia nr. 2.235, 
„Reţea de distribuţie apă şi branşamente pe strada Aerodromului”, bun prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotârâre. 
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Art.2.- Serviciul Financiar – Contabil va înregistra în evidenţele proprii 

bunul proprietate publică a municipiului Buzău, cu valoarea acestuia, iar 
Societatea Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău va primi în concesiune 
bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.     

Art.3.- Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare,  se completează în 
mod corespunzător prezentei hotărâri. 
 Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar – Contabil, precum şi 
Societatea Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

       PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Bârlă Fănică 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        

                                                           CONTRASEMNEAZA:                                                 
                      SECRETARUL 
                                                                         MUNICIPIULUI BUZAU, 
              Stefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 25 februarie 2016 
Nr.  36 
 

 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 1 abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

        



 
 
 

                                                                                                              A N E X A    
                                                                           la Hotărârea nr.  36 din  25 februarie  2016 
               Secţiunea II                                                                          a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
               Bunuri imobile  
 

 COMPLETAREA 
inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al municipiului Buzău 

 

 
 

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 

 
 
 

2.235 

 
 
 

1.8.6 

„ Reţea de 
distribuţie apă 
şi 
branşamente 
pe strada 
(intrarea) 
Aerodromului ” 
 

strada ( intrarea ) Aerodromului 
conductă PEHD,  
Diametru (Dn) = 40 mm, L= 155 ml 
Vană îngropată DN 40  
şi 
Branşamente, 5 bucăţi 
 

 
 
 

2015 

 
 
 

13.207,43 

Proces - verbal de 
recepţie nr. 29.508 din 
02.12.2015 
 
Factura nr. 5.649.116 
din  31.12.2015 emisă 
de Compania de Apă 
Buzău 

  


