
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

           H O T Ă R Â R E 
pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor 

publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu  2007–2013 
” Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare 

cu apă în judeţul Buzău ” 
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 18443/27.06.2018 a Companiei de Apă S.A Buzău; 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
264/CLM/29.08.2018, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS 
Mediu 2007– 2013 ” Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul 
Buzău ”; 

- Ordinul comun nr. 285/2016 al Ministerului Fondurilor Europene și nr. 300 al 
Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor 
realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin 
contractele de finanțare aferente Programului Operațional Sectorial Mediu, publicat în M 
OF al României, partea I, nr.193/15.03.2016; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 24514 /29.082018 al Serviciului 
Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului 
Local al 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;  
 -  în baza art. 554, art. 858 – 863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, actualiazată; 
 - prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) 
și art. 120 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

 Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor 
publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007 – 2013 ” Extinderea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău ”- contract de finanțare nr. 
147/2015, în valoare totală de 47.513.586,08 lei, partea finanțată din fonduri 
nerambursabile (UE, buget de stat și buget local).    

     Art.2.- Bunurile publice, partea finanțată din fonduri nerambursabile, sunt prevăzute 
în Anexa 1 la Protocolul de predare-primire înregistrat la UAT municipiul Buzău la nr. 3093 
din 30.01.2018, semnat între Societatea Comercială „ Compania de Apă ” S.A. Buzău și 
Unitatea Administrativ Teritorială Buzău, protocol anexat la prezenta hotărâre. 
            Art.3.- După adoptarea prezentei hotărâri se va completa inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Buzău. 



 Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice Locale 
Buzău, Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu și Licitaţii, precum şi Seviciului 
Financiar – Contabili va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
  
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
  consilier Maria Ionescu 

 
 
 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ:                                            
                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                    Eduard Pistol 
 

 
 
 

     
 
 
Buzău, 30 august 2018 
Nr.  209 

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

din data de 30 august 2018, 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 23  
consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
        ROMÂNIA                                                        

           JUDEŢUL BUZĂU                                        
        MUNICIPIULUI BUZĂU                         
                 - PRIMAR - 
         Nr.264 /CLM/29.08.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului  
Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu  2007–
2013 ” Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă  în judeţul Buzău ”  

 
 

 Cu adresele înregistrate la Primăria Municipiului Buzău, cu numerele 3.093/2018 și 
18.443/2018, Societatea Comercială ”Compania de Apă” S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, 
str. Unirii, bloc 8 FGH a solicitat următoarele: includerea în inventarul domeniului public și 
ulterior concesionarea către companie, a bunurilor de retur, proprietate publică a 
municipiului Buzău, realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007 – 2013 
(economii) ”Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău”- 
contract de finanțare nr. 147 din 12.01.2015, în valoare totală de inventar de 
47.513.586,08 lei, partea finanțată din fonduri nerambursabile (UE, buget de stat și buget 
local), prevăzute în anexa nr. 1 la protocolul de predare-primire semnat între părți, cu nr. 
de înregistrare 23.506 din 14.12.2017 la S.C. Compania de Apă Buzău și cu nr. de 
înregistrare 3.093 din 30.01.2018 la Unitatea Administrativ Teritorială Buzău (Primăria 
Municipiului Buzău). 

Conform prevederilor H.C.L. nr. 323/2007 pentru aprobarea  delegării gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea 
bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău, și a Contractului de delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, bunurile se 
concesionează Societății Comerciale  ”Com-pania de Apă ” S. A. Buzău.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la 
domeniul public al municipiului  Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului 
finanțat  prin POS Mediu 2007 – 2013  
 ”Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă  în judeţul Buzău”, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 
 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciului Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii 

Nr. 24514/29.08. 2018 
 

                 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului  
Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu  2007–
2013 ” Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă  în judeţul Buzău ”  

 
Cu adresele înregistrate la Primăria Municipiului Buzău, cu numerele 3.093/2018 și 

18.443/2018, Societatea Comercială ”Compania de Apă” S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, 
str. Unirii, bloc 8 FGH a solicitat următoarele: includerea în inventarul domeniului public și 
ulterior concesionarea către companie, a bunurilor de retur, proprietate publică a 
municipiului Buzău, realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007 – 2013 
(economii) ”Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău”- 
cod SMIS-CSNR 57020 contract de finanțare nr. 147 din 12.01.2015. 

Bunurile sunt în valoare totală de inventar de 47.513.586,08 lei, partea finanțată din 
fonduri nerambursabile (UE, buget de stat și buget local) și sunt prevăzute în anexa nr. 1 
la protocolul de predare-primire semnat între părți. 

Protocolul are nr. de înregistrare 23.506 din 14.12.2017 la S.C. Compania de Apă 
Buzău și are nr. de înregistrare 3.093 din 30.01.2018 la Unitatea Administrativ Teritorială 
Buzău ( Primăria Municipiului Buzău ). 

Lucrările au fost finanţate din fonduri nerambursabile, ( UE, buget de stat şi buget 
local), bunurile de retur trebuie atestate la domeniul public al municipiului Buzău în 
vederea inventarierii ca bunuri publice. 

 Faţă de cele de mai sus se impune atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău a bunurilor de retur. 
 În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, în vederea 
promovării pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU,                                                   CONSILIER,                                                                                       

Emilia – Izabela Lungu                                                  Victoria Dimciu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


