ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAnr

privind punerea la dispozilia societSlii compania de Apd
Buziu pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
rnfrastructurii de Apd 9i ApH Uzatd in Judelul Buziu, in
perioada 2o14-2o2o a unei suprafele de teren de 6.692 mp.
din terenul aferent sistemului de alimentare cu api a
comunelor situate pe valea sl5nicului din p6r6ul Jgheab,
proprietate publici a Judetului Buziu
Consiliul Judetean Buz5u,
Av6nd in vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judefean BuzEu,
inregistrat5 sub nr. LL597 /24.08.20t7 ;
raportul comun al Directiei pentru administrarea patrimoniului 9i
investilii 9i Direcfiei juridice 9i administrafie public6 localS inregistrat
sub nr. t7598/24.08.20t7 ;
avizul de legalitate al Secretarului judetului Buz5u dat pe proiectul
de hot5rdre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotdrSre;
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr. L35/L9.12.2008
pentru stabilirea unor m5suri cu privire la gestiunea serviciului de

alimentare cu apA gi canalizare conform Statutul Asocialiei
dezvoltare intercomunitarE pentru modernizarea infrastructurii

-

-

de
de

apE la nivel Judetean ,,Buzlu 2008";
prevederile HotE16rii Consiliului Judetean

nr. L3B/26.07.2011 privind
completarea unor pozitii din inventarul bunurilor care aparlin

domeniului public al Judetului BuzSu;
prevederile HotS16rii Consiliului Judefean nr. 413L.01.2013 pentru
aprobarea concesiondrii bunurilor din domeniul public al Judelului
BuzSu apartin6nd Sistemului de alimentare cu ape a comunelor
situate pe Valea SlSnicului Judetul BuzEu comunele Cerndtegti,
SEpoca gi MSrScineni gi Sistemului de alimentare cu apE a comunelor
situate pe Valea SlSnicului din p616ul Jgheab - comunele Minz5legti,
VintilS VodE 9i Beceni;
pozilia nr. 84 din anexa nr. 1la Hotdr6rea Guvernului nr. 1348/200L
privind atestarea domeniului public al judetului BuzEu, precum gi al
municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Buzdu;
prevederile Legii nr. 24L/2006 privind serviciul de alimentare cu ap5
gi canalizare , cu modificSrile gi completSrile ulterioare,

tn temeiul art. 91, alin.(l) lit. ,,c" gi art. 97 din Legea nr. 2L5l2O0t a
administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare,

HorARAgrE

:

Art. 1. Se aprob6 punerea la dispozi[ia

SocietSlii Compania de ApE SA
Buzdu pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apd 9i Apb
Uzat5 in Judelul Buz5u, in perioada 20L4-2020 a unei suprafele de teren de
6.692 mp. din terenul aferent Sistemului de alimentare cu ap5 a comunelor
situate pe Valea SlSnicului din p6rdul Jgheab, proprietate public5 a Judelului
Buzdu.

Art. 2.

Punerea la dispozilia SocietSlii Compania de Apd Buzdu a
terenului menlionat la art. 1 are ca scop realizarea exclusivd a urm5toarelor
investi!ii:
a) Reabilitare stalie de tratare gi rezervor nou, MinzSlegti - 5.500 mp.;
b) Reabilitare captare de suprafa!5, Baraj Ciregu, MinzSlegti - 1,192 mp.

Art. 3. Direc[ia pentru administrarea patrimoniului 9i investifii va aduce

la

indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Art. 4.

Secretarul judetului Buzdu va asigura comunicarea hot5r6rii
autoritdtilor gi persoanei juridice interesate precum 9i publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judetean Buzdu.

PRE$EDINTE,

NOIL NEAGU
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CRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI

Nr' 197
BUZAU, SL AUGUST 2OL7
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LAURENTIU GAVRILA
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Hot5r6rea a fost adoptati cu 32 voturi -F€ntru", - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judegeni prezenli.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
Nr. 1L597 /24.O8.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirAre privind punerea la dispozilia
SocietSlii Compania de Apd Buziu pentru proiectul Regional
de Dezvoltare a rnfrastructurii de Api 9i Apd Uzati in
Judelul Buziu, in perioada 2ol4-2o2o a unei suprafete de
teren de 6.692 mp. din terenul aferent sistemului de
alimentare cu api a comunelor situate pe Valea SlSnicului
din p6r6ul Jgheab, proprietate publici a Judelului Buzdu

Investitia care se va realiza in cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de ApE gi ApE Uzat5 in Judelul Buzdu 20t4-2020, proiect
gestionat de operatorul regional Societatea Compania de ApE BuzSu este
amplasat5 pe raza comunei Minz5legti. Atet terenul c6t 9i Sistemul de
alimentare cu apE a comunelor situate pe Valea SlSnicului, din pd16ul Jgheab,
Judelul BuzEu comunele Minzdlegti, VintilS VodE 9i Beceni sunt bunuri imobile
aparlin6nd domeniului public de interes judelean, concesionate in baza
contractului de delegare a gestiunii Companiei de ApE Buzdu.
tn cadrul proiectului mentionat esie prev5zut5 9i realizarea investi[iei pe
raza comunei Minzdlegti, obiectivele prev5zute f5c6nd parte din Sistemul de
alimentare cu ap5 a comunelor situate pe Valea SlSnicului din pSrdul Jgheab,
cu sursa de finan[are fonduri europene.
Una din condiliile eligibilitSfii proiectului este punerea la dispozi[ia
beneficiarului 9i proiectului a terenului necesar realiz5rii investifiei in suprafaf5
totalS de 6,692 mp. din totalul de 2L.700 mp. aferent sistemului.
tn acest sens, vE propun adoptarea proiectului de hotSrdre in forma
prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA
PARTIMONIULUI SI INVESTITII
DIRECTIA JURIDICA 9I ADMINISTRATIE
PUBLICA LOCALA

Nr. 1L598124.O8.2OL7

RAPORT

la proiectul de hot5r6re privind punerea Ia dispozilia
Societ5lii Compania de Api Buzdu pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Api 9i Apd Uzatd in
Judelul Buziu, in perioada 2OL4-2O2O a unei suprafele de
teren de 6.692 mp. din terenul aferent Sistemului de
alimentare cu api a comunelor situate pe Valea Slinicului
din pir6ul Jgheab, proprietate publici a Judelului Buziu
Sistemul de alimentare cu apE din pd16ul Jgheab - comunele MinzElesti,
VintilS VodE 9i Beceni aparline domeniului public de interes judelean. Prin
HotS16rea Consiliului Judelean Buzbu nr. 4/2013 9i in baza prevederilor Legii

nr. 5t/2006 a serviciilor comunitare de utilitS[i publice, a fost aprobatS

concesionarea bunurilor din domeniul public al Judefului BuzEu aparfindnd
Sistemului de alimentare cu apE menfionat dar 9i ale sistemului similar Valea
SlSnicului (comunele Cerndtegti, SEpoca gi MErdcineni) cdtre operatorul
regional - Compania de Apb pe durata valabilitSlii 9i in condifiile contractului
de delegare a gestiunii din 22.01.2009.
Punerea la dispozifia Proiectului Regional a suprafelei de teren de 6.692
mp, pe raza comunei Minz5legti, echivaleazd cu acordul proprietarului pentru
realizarea investifiilor de c5tre concesionar.
Costurile investi[iilor se vor determina, la nivel estimativ prin studiul de
fezabilitate care se va elabora.
Preciz5m cE terenul de 6.692 mp. nu face obiectul niciunui litigiu sau
proceduri legale de retrocedare.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA

