
 

 
PROIECT 

    

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” cu privire la 
modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare 
 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrată la nr.  2146/ 03.02.2022; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat 
la nr.  2147/ 03.02.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- materialele trimise de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” prin adresa înregistrată sub nr. 1572/27.01.2022; 

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. „d2” și art. 10, alin. (5) și (51) din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 365 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin.(1) lit. „f” şi art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se acordă un  mandat special reprezentantul Judeţului Buzău în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 

– Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, domnul Petre Emanoil Neagu să 
voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008” după cum urmează: 

1. aprobarea Strategiei privind redevența pentru perioada 2022-2025 

care urmează a fi aplicată de Societatea „Compania de Apă” SA 
Buzău în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 144/31.12.2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare – vot „PENTRU”; 



 

2. Aprobarea modificării Titlului II – Sistemul Financiar și Sistemul 
Contabil, Capitolul I – Sistemul financiar, art. 39 – alte costuri, taxe 

și suprataxe, alin. (2) – Redevența din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
în calitate de Autoritate Delegantă și Societatea „Compania de Apă” 

SA Buzău în calitate de Operator – vot „PENTRU”; 

3. Aprobarea Actului adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare în forma 
prevăzută în anexa la prezenta hotărâre – vot „PENTRU”. 

 
Art.2. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008”, cu sediul în municipiul Buzău, strada Ion Băieșu, bloc 4-5, 
înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Buzău 

cu Certificat nr. 16/2008, CIF 23601468, al cărui membru este Județul 

Buzău, să semneze Actul adițional la Contractul de Delegare, prin 
reprezentantul său legal, în numele și pe seama Județului Buzău. 

 
Art.5. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău.rPPP 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

                      PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 

Nr. ______ 
BUZĂU,_____ 2022 
 
 

 
 
 
 



 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     PREŞEDINTE 
    Nr.  2146/03.02.2022         
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” cu privire la modificarea contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare 

 
 
 

Conform prevederilor Legii nr.51/2006 Asociaţiile de Dezvoltare 

Intercomunitară au competența, ca autoritate delegantă a unui serviciu 
public să aprobe/avizeze demersuri ale operatorului delegatar numai în baza 

unui mandat special în acest sens acordat de autoritățile deliberative, în 
numele unităților administrativ-teritoriale membre, reprezentantului legal în 

Adunarea Generală a Asociaților. 
 

Documentele care constituie obiectul acestui mandat special se referă 
la Strategia privind redevența pentru perioada 2022-2025 și prin raportare 

la aceasta, modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI „Buzău 2008” și 
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău. 

Precizăm că propunerea Companiei de Apă privind modificarea 
Strategiei de tarifare pentru perioada 2022-2025 a fost adusă la cunoștință 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene care nu a formulat 
observații. 

În consecință, propun acordarea mandatului special reprezentantului 
legal al Județului Buzău de a vota „PENTRU” în cadrul Adunării Generale a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la materialele 
înscrise pe ordinea de zi. 

 
 PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

DR/MDDDDDDD 

 
 

 
 
 
 



 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

        DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
        Nr. 2147/03.02.2022         
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” cu privire la modificarea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare 
 

 
 

 În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Serviciilor de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare – art. 39, alin. (2), operatorul are 
obligația de a plăti trimestrial, autorității delegante, o redevență de 1% din 

cifra de afaceri corespunzătoare fiecărei UAT membră ADI, redevență ce va 
reveni acesteia. 

 Prin modificarea Legii nr. 241/2006 prin Ordonanța de Urgență a  
Guvernului nr. 144/2021, s-a introdus art. 365 conform căruia „nivelul anual 

al redevenței, calculat ca echivalent al amortizării patrimoniului public, nu 
poate fi mai mic decât nivelul anual al redevenței incluse în prețul /tariful 

unic din ultimul an al Strategiei de tarifare precedente sau, după caz, în fișa 
de fundamentare precedentă, redevență care trebuie stabilită cel puțin la 

nivelul serviciului datoriei aferent împrumuturilor pentru 
finanțarea/cofinanțarea proiectelor de investiții. Redevența pentru bunurile 

publice se calculează în funcție de durata de funcționare medie a activelor 
respective și se include gradual la nivelul prețului/tarifului, pe baza unui 

grafic de eșalonare al acesteia stabilit prin planul de afaceri”. 

 Această prevedere de corelare a redevenței cu amortizarea activelor 
din patrimoniul public este necesar a fi implementată în condițiile semnării 

Contractului cu BERD pentru cofinanțarea POIM. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 

 

 

 


