
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                CONSILIUL LOCAL  

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă și canal, către  
Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzau nr. 208/02.09.2020 
privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă 
perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul 
Buzău; 
       -  contractul de donație, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 
88.927/14.08.2020; 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
268/CLM/07.09.2020;   
         - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă  Patrimoniu şi Licitaţii 
înregistrat sub nr. 98.242/07.09.2020; 
   - 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; 

 - contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 
si de canalizare incheiat la 22 ianuarie cu Societatea Comercială "Compania de 
Apă" S.A. Buzău; 
 - prevederile art. 8, alin. (3), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 12, alin. (1), lit. e), art. 18, alin. (1), lit. b) si alin. (2) si art. 
20, alin. (1) din Legea privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare nr. 
241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si d), alin. (6), lit. 

a) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), 
art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 



 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă predarea bunurilor, prevăzute la punctul 2.1 din contractul 
de donație autentificat sub nr. 1.800 din data de 11 august 2020 de Biroul Notarial 
Individual Simion Samir încheiat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. 
Buzău și Municipiul Buzău, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. 
Buzău, respectiv:  

Rețelele de utilități – de apă și canal ce deservesc imobilul situat în 
municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, rețele cu următoarea descriere: 

 
1. Rețea de apă OL 150 = 258,4 m.l. 
                          PE d.n. 110 = 39,3 m.l. 

2. Rețea de canalizare beton, B300 = 225,8 m.l. 
 

         Art. 2.- Bunurile prevăzute la art. 1 se vor afla în folosința Societății 
Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău pe toată perioada de derulare a 
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare încheiat la 22 ianuarie cu Societatea Comercială "Compania de Apă" 
S.A. Buzău. 

Art.3.-Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază 
de proces-verbal de predare – primire, încheiat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Buzău și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. 
Buzău. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă  - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, precum și Societatea Comercială "Compania 
de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

  consilier local Ionuț Sorin Apostu 
 
 

                                                                
                                                                                                                               
 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                             Eduard Pistol 
                                                                                                                                                    

Buzău, 16 septembrie 2020   
Nr. 224 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din 
data de 16 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), 
coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 consilieri prezenţi la ședinţă. 

Domnul consilier local Ionescu Constantin nu votează. 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
          PRIMAR  

Nr. 268/CLM/07.09.2020 
 

 

 

REFERAT    DE   APROBARE 
  la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă 

și canal, către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău 

 
 

Rețelele de utilități – de apă și canal, aferente PT „Integral”, punct termic 
proprietate publica a municipiului Buzău, au fost predate municipiului prin 
procesul – verbal de predare - primire înregistrat la Primăria Municipiului Buzău 
sub nr. 31.807 din data de 10.03.2020, urmare a perfectării, între Societatea 

Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău, a contractului de donație 
a acestor bunuri sub condiția suspensivă ce a fost aprobat ( ratificat ) prin 
Hotararea nr. 208/02.09.2020 de catre  Consiliului Local al Municipiului Buzău.  

Pentru realizarea alimentării cu apă și canalizare a cetățenilor municipiului 
Buzău care locuiesc în cele 4 blocuri din zonă, se impune predarea următoarelor 
bunuri către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău: 
  

„Rețelele de utilități – de apă și canal ce deservesc imobilul (punct termic) 
proprietate publică a municipiului Buzău,  situat în municipiul Buzău, bulevardul 
Industriei nr. 5, rețele cu următoarele caracteristici : 

 
3. Rețea de apă OL 150 = 258,4 m.l. 
                          PE d.n. 110=39,3 m.l. 

4. Rețea de canalizare beton, B300=225,8 m.l. 
 

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea 
de a fi adoptat în forma redactată. 
 

 
                                                  P R I M A R, 

                                     Constantin Toma 
  

       

 
 
       

 



 
                                                        

ROMÂNIA 
                                                    JUDEŢUL BUZĂU     

        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
           -Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii- 

                                                 Nr. 98.242/07.09.2020 
 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
  la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă 

și canal, către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău 
 
 

Rețelele de utilități – de apă și canal, aferente PT „Integral”, punct termic 
proprietate publica a municipiului Buzău, au fost predate municipiului prin 
procesul – verbal de predare - primire înregistrat la Primăria Municipiului Buzău 
sub nr. 31.807 din data de 10.03.2020. 

La data de 11 august 2020 a fost perfectat între Societatea Comercială 
INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău contractul de donație a acestor bunuri 
sub condiția suspensivă ce a fost aprobat ( ratificat ) prin Hotararea nr. 
208/02.09.2020 de catre  Consiliului Local al Municipiului Buzău.  

Propunem aprobarea predarii acestor bunuri, asa cum au fost definite in 
contractul de donație autentificat sub nr. 1.800 din data de 11 august 2020 de 
Biroul Notarial Individual Simion Samir încheiat între Societatea Comercială 
INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău:  

„Rețelele de utilități – de apă și canal ce deservesc imobilul (punct termic) 
proprietate publică a municipiului Buzău,  situat în municipiul Buzău, bulevardul 
Industriei nr. 5, rețele cu următoarele caracteristici : 

 
5. Rețea de apă OL 150 = 258,4 m.l. 
                          PE d.n. 110=39,3 m.l. 

6. Rețea de canalizare beton, B300=225,8 m.l. 
 

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus 
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

       

            
           ŞEF SERVICIU,                                              Întocmit 
              Rodica Cuza                                       Emilia - Izabela Lungu 
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