ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a
bunurilor publice realizate în ” Sistem de alimentare cu apă cartier Orizont,
etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere - Cartier
Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ”
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
268/CLM/17.07.2019;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 86.422/17.07.2019 al
Serviciului Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- procesul verbal de predare–primire între părți, înregistrat cu nr.
2.571/04.07.2019 la Societatea Comercială Concas S.A. Buzău, înregistrat
cu nr. 79.942/04.07.2019 la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
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;
- prevederile art. 554, art. 858 – 863 din Codul Civil;
- prevederile art. 27, alin. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (1) și (4),
art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin.
(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău a
bunurilor publice realizate în ” Sistem de alimentare cu apă cartier Orizont,
etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere - Cartier
Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ” în valoare totală de
15 040 000 lei, executate de Societatea Comercială Concas S.A. Buzău, cu
sediul în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 163, înregistrată cu J
10/25/1991, C.U.I. RO 1153932, reprezentată legal prin Ionel Gagu director
general.

Art.2.- Bunurile publice sunt prevăzute în procesul verbal de predare –
primire anexat la prezenta hotărâre, semnat între părți, înregistrat cu nr.
2.571/04.07.2019 la Societatea Comercială Concas S.A. Buzău și cu nr.
79.942/04.07.2019 la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău.
Art.3.- După adoptarea prezentei hotărâri se va completa inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu rețelele de
apă și de canalizare aferente străzilor, realizate astfel:
Etapa I strada Nicu I. Constantinescu nr. 49-107,186-298; bulevardul Unirii,
nr. 203 (bl. D1, D2, D3, D4, D5, sc. A,B,C);
Etapa II strada Nicu I. Constantinescu nr. 1-47, 2-72; strada Pamfil Șeicaru
nr. 58-72;
Etapa III Nicu I. Constantinescu nr. 112-178, 74-108; strada Pamfil Șeicaru
nr. 2-56, 1-29;
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe
Publice Locale Buzău, Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu și
Licitaţii, precum şi Seviciului Financiar – Contabil va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ștefan Țăndărescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 30 iulie 2019
Nr. 220
Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art.
139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 abţineri și 1 vot
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi
la ședinţă.
Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIULUI BUZĂU
- PRIMAR Nr. 268/CLM/17.07.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în ” Sistem de alimentare cu
apă cartier Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin
reținere - Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ”
Societatea Comercială Concas S.A. Buzău a realizat bunuri publice,
rețele de apă și de canalizare în ” Sistem de alimentare cu apă cartier
Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ” în valoare
totală 15 040 000 lei .
Procesul verbal de predare – primire a fost înregistrat la Societatea
Comercială Concas S.A. Buzău cu nr. 2.571/04.07.2019 și înregistrat la
Primăria Municipiului Buzău cu nr. 79.942/04.07.2019.
Societatea Comercială Concas S.A. Buzău, executantul lucrărilor, are
sediul în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 163, este înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 10/25/1991, C.U.I. RO 1153932 și
este reprezentată legal prin Ionel Gagu director general.
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, după aprobarea atestării apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău bunurile se concesionează Societății Comerciale
Compania de Apă Buzău.
Predarea – primirea bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre s-a făcut
în baza proceselor verbale de predare – primire, încheiate la fiecare etapă
între Societatea Comercială Concas S.A. Buzău și Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Buzău.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al
Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, cu rugămintea de a fi adoptat în
forma prezentată, proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la
domeniul public al Municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în ” Sistem
de alimentare cu apă cartier Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape
uzate și bazin reținere - Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor
D1-D5 ”, realizate astfel:
-Etapa I strada Nicu I. Constantinescu nr. 49-107,186-298; bulevardul Unirii,
nr. 203 (bl. D1,D2,D3,D4,D5, sc. A,B,C);
-Etapa II strada Nicu I. Constantinescu nr. 1-47, 2-72; strada Pamfil Șeicaru
nr. 58-72;

-Etapa III Nicu I. Constantinescu nr. 112-178, 74-108; strada Pamfil Șeicaru
nr. 2-56, 1-29.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciului Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii
Nr. 86.422/17.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în ” Sistem de alimentare cu
apă cartier Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin
reținere - Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ”
Societatea Comercială Concas S.A. Buzău a realizat bunuri publice,
rețele de apă și de canalizare în ” Sistem de alimentare cu apă cartier
Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ” în valoare
totală 15 040 000 lei.
Procesul verbal de predare – primire a fost înregistrat la Societatea
Comercială Concas S.A. Buzău cu nr. 2.571/04.07.2019, înregistrat la
Primăria Municipiului Buzău cu nr. 79.942/ 04.072019 și este anexa la
proiect.
Societatea Comercială Concas S.A. Buzău, executantul lucrărilor, are
sediul în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 163, este înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 10/25/1991, C.U.I. RO 1153932 și
este reprezentată legal prin Ionel Gagu director general.
Predarea – primirea bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre s-a făcut
în baza proceselor verbale de predare – primire, încheiate la fiecare etapă
între Societatea Comercială Concas S.A. Buzău și Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Buzău.
Bunurile trebuie atestate la domeniul public al municipiului Buzău în
vederea inventarierii ca bunuri publice.
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, după ce sunt inventariate, bunurile se concesionează
Societății Comerciale Compania de Apă Buzău.
Având în vedere cele prezentate mai sus, Consiliului Local al
Municipiului Buzău poate analiza și aproba proiectul de hotărâre pentru
atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor
publice realizate în ” Sistem de alimentare cu apă cartier Orizont, etapa I,II,III
” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere - Cartier Orizont, etapa
I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ” realizate de Societatea Comercială
Concas S.A. Buzău, care au fost realizate astfel:

Etapa I strada Nicu I. Constantinescu nr. 49-107,186-298; bulevardul Unirii,
nr. 203 (bl. D1,D2,D3,D4,D5, sc. A,B,C);
Etapa II strada Nicu I. Constantinescu nr. 1-47, 2-72; strada Pamfil Șeicaru
nr. 58-72;
Etapa III Nicu I. Constantinescu nr. 112-178, 74-108; strada Pamfil Șeicaru
nr. 2-56, 1-29;
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,
Emilia – Izabela Lungu

