ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind darea în administrare a cazanului de apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat
in municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și
echipamentelor aferente ce asigură funcționarea acestuia
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- adresa nr. 2673/16.04.2019 a Regiei Autonome RAM Buzău, înregistrată la
Primăria municipiului Buzău la nr. 47.465//16.04.2019;
- expunerea de motive a domnului primar al mun. Buzău, înregistrată sub nr.
154/CLM/17.04.2019, prin care se propune darea în administrare a cazanului de
apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal situat în municipiului Buzău, Aleea Industriilor nr.
7, jud. Buzău (pe terenul Ecogen Energy S.A.) precum și a instalațiilor și
echipamentelor aferente ce asigură functionarea acestuia;
- raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu
şi Licitaţii înregistrat sub nr. 48.177/17.04.2019;
- situația atipică întreprinsă de Ecogen Therm S.R.L, începând cu
02.04.2019, de a inceta furnizarea de energie termică, către regie și pe cale de
consecință și către consumatorii / utilizatorii racordati la SACET deși regia își
onorase, în termen, toate obligatiile de plată către societatea producătoare de
energie termică;
Ecogen Energy S.A. furnizează agent termic, către consumatorii/
utilizatorii municipiului Buzău cu doua motoare termice (2 x 3Mw/h) cu sanse mari
ca acestea să poată funcționa deficitar , asa cu s-a întamplat de altfel în noaptea de
16.04.2019 (intre orele 125 – 440) când unul din motoare a fost întrerupt și a necesitat
o intervenție, situație ce a generat nerespectarea temperaturilor de livrare
contractate, la agentul termic;
- 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;
- prevederile art. 3, alin. 4 raportate la dispozițiile pct. III.4 din Anexa la
Legea nr. 213/1998 – privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 24, alin. 1, litera a) coroborate cu prevederile art. 28, alin.
2, lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. c, art. 45, alin. (3) și art. 115,
alin. (1), lit. b), art. 123, alin. 1 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.- (1) La data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă darea în
administrare și folosintă gratuită către Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, a
cazanului de apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat în municipiului Buzău, Aleea
Industriilor, nr. 7, jud. Buzău (aflat pe terenul Ecogen Energy S.A., cu sediul la
aceeași adresă) precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură
funcționarea acestuia, ca bunuri de interes public local.
(2) Bunurile prevăzute la alin. 1 sunt descrise în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.- Darea în administrare și folosința gratuiță a bunurilor de la art. 1 se
face în vederea exploatării acestora în locația existentă sau în altă locație (dacă
situația o va impune) în scopul producerii, distribuției și furnizării energiei termice la
consumatorii/utilizatorii racordați la sistemul centralizat din municipiul Buzău.
Art.3.- Se interzice închirierea bunurilor de la art. 1, dat în administrarea
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, la o altă persoană fizică sau juridică
fără aprobarea Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art.4.- Bunurile prevăzute la art. 1 se vor considera recepționate de RAM,
după predarea acestora de către UATM Buzău, prin perfectarea procesului verbal
de primire-predare, care va cuprinde atât bunurile luate în primire, cât și starea
acestora ( funcționale sau/și deteriorate).
În situația în care cazanului de apă fierbinte de 10 Gcal. ar urma să i se
schimbe locația, această mutare va putea fi realizată numai prin dispoziție scrisă a
primarului mun. Buzău.
Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, precum și Regia Autonomă Municipală ”RAM”
Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 24 aprilie 2019
Nr. 108

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 24 aprilie 2019, 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, 0 abţineri
şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 154/CLM/17.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă
fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat in municipiul Buzău, Aleea Industriilor,
nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură
funcționarea acestuia

Ecogen Therm S.R.L, începand cu 02.04.2019, a încetat furnizarea,
către consumatorii/utilizatorii racordati la SACET a energiei termice deși,
regia își îndeplinise în termenul contractual de plată, toate obligațiile către
societatea producătoare de energie termică.
La acest moment, Ecogen Energy S.A furnizează apă caldă către
consumatorii din municipiul Buzău cu doua motoare termice ( 2 x 3 Mw/h)
cu sanse mari ca acestea să poată funcționa deficitar , așa cu s-a
întâmplat de altfel în noaptea de 16.04.2019 (între orele 125 – 440) când
unul din motoare a fost întrerupt și a necesitat o intervenție repetată de
repornire, situatie in care nu au mai putut fi respectate temperaturile de
livrare a agentului termic către consumatori .
Dat fiind capacitatea mică de producere a energiei termice (max. 6
Mw/h) a Ecogen Energy S.A care nu reușește să asigure, în cazul unor
temperaturi mai scăzute, chiar cu cele doua motoare care ar merge in
bandă, apa caldă în parametrii, catre consumatorii racordați la SACET din
municipiul Buzău, consider că se impune, pentru a se preîntâmpina
anumite sincope în furnizarea utilităților de interes public, prin raportare si
la dispozitiile H.G nr. 425/1994, darea în administrare Regiei Autonome
Municipale ”RAM” Buzău pentru punerea în funcțiune a cazanului de 10
G.cal, care ar asigura fără probleme, cel puțin partea de furnizare de apă
calda către consumatorii municipiului Buzău la standarde de calitate și
confort potrivit reglementărilor în vigoare ce ar putea constitui o solutie de
rezervă legală, in caz ca Ecogen Energy S.A nu reușește să mai furnizeze
serviciile contractate de regie sau o face în mod defectuos.
Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect
de hotărâre.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii Nr. 48.177/17.04.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă
fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat in municipiul Buzău, Aleea Industriilor,
nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură
funcționarea acestuia

Ecogen Therm S.R.L, începand cu 02.04.2019, a încetat furnizarea,
către consumatorii/utilizatorii racordati la SACET a energiei termice deși,
regia își îndeplinise în termenul contractual de plată, toate obligațiile către
societatea producătoare de energie termică.
La acest moment, Ecogen Energy S.A. furnizează apă caldă către
consumatorii din municipiul Buzău cu doua motoare termice (2 x 3 Mw/h)
cu sanse mari ca acestea să poată funcționa deficitar , așa cu s-a
întâmplat de altfel în noaptea de 16.04.2019 (între orele 125 – 440 ) când
unul din motoare a fost întrerupt și a necesitat o intervenție repetată de
repornire , situatie in care nu au mai putut fi respectate temperaturile de
livrare a agentului termic către consumatori.
Dat fiind capacitatea mică de producere a energiei termice (max. 6
Mw/h) a Ecogen Energy S.A care nu reușește să asigure, în cazul unor
temperaturi mai scăzute, chiar cu cele doua motoare care ar merge in
bandă, apa caldă în parametrii, catre consumatorii racordați la SACET din
municipiul Buzău, consider că se impune, pentru a se preîntâmpina
anumite sincope în furnizarea utilităților de interes public, prin raportare si
la dispozitiile H.G nr. 425/1994, darea în administrare Regiei Autonome
Municipale ”RAM” Buzău pentru punerea în funcțiune a cazanului de 10
G.cal, care ar asigura fără probleme, cel puțin partea de furnizare de apă
calda către consumatorii municipiului Buzău la standarde de calitate și
confort potrivit reglementărilor în vigoare ce ar putea constitui o solutie de
rezervă legală, in caz ca Ecogen Energy S.A nu reușește să mai furnizeze
serviciile contractate de regie sau o face în mod defectuos.
Față de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre,
pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local.
CONSILIER,
Liviu Badiu

