
ROMANIA	

JUDETUL	BUZAU	

ORASUL	POGOANELE	

CONSILIUL	LOCAL	

	

	

HOTARARE	

privind	completarea	Inventarului	bunurilor	care	apartin	domeniului	public	al	Orasului	

Pogoanele	cu	investitia	“Sistem	de	alimentare	cu	apa	a	satului	Caldarasti,	oras	Pogoanele,	

judetul	Buzau”	si	predarea	acesteia	catre	operatorul	zonal	–	Compania	de	Apa	SA	Buzau	

	

	

Consiliul	Local	Pogoanele,	

Avand	in	vedere:	

-			raportul	Comisiei	de	inventariere,	inregistrat	la	nr	7660/25.08.2016;	

-			expunerea	de	motive	ale	primarului,	inregistrata	la	nr	7661/25.08.2016;	

-			avizele	comisiilor	de	specialitate	ale	consiliului	local,	anexate	la	hotarare;	

-	 prevederile	 H.G.	 nr.	 1031/1999	 pentru	 apobarea	 Normelor	 metodologice	 privind	

inregistrarea	 in	 contabilitate	 a	 bunurilor	 	 care	 alcatuiesc	 domeniul	 pblic	 al	 statului	 si	 al	

unitatilor	administrativ-teritoriale;	

-	 prevederile	 H.G.	 nr.	 548/1999,	 privind	 aprobarea	 Normelor	 tehnice	 pentru	 intocmirea	

inventarului	bunurilor	care	alcatuiesc	domeniul	public	al	comunelor,	oraselor,	municipiilor	

si	judetelor;	

-	 prevederile	 Hotararii	 Gvernului	 nr.	 1348/2001	 privind	 atestarea	 domeniului	 public	 al	

judetului	 Buzau,	 precum	 si	 al	 municipiilor,	 oraselor	 si	 comunelor	 din	 judetul	 Buzau,	 cu	

modificarile	si	completarile	ulterioare;	

-	 prevederile	 H.G.	 nr.	 2139/2004	 pentru	 aprobarea	 Catalogului	 privind	 clasificarea	 si	

duratele	normale	de	functionare	a	mijloacelor	fixe;	

-		prevederile	Legii		nr.213/1998	privind	proprietatea	publica	si	regimul	juridic	al	acesteia,	

cu	modificarile	si	completarile	ulterioare;	

In	 temeiul	 art	 36	 alin(2),	 lit	 “c”	 si	 art	 45	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	 administratiei	

publice	locale,	republicata,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	

	

	 	 	 	 	 	

															H	O	T	A	R	A	S	T	E:	

	

Art.1.	Sectiunea	I	“Bunuri	imobile”	din	Inventarul	bunurilor	care	apartin	domeniului	

public	al	orasului	Pogoanele	se	completeaza	cu	pozitia	nr.	190,		conform	anexei	la	prezenta	

horarare.	

Art.2.	 Hotararea	 Consiliului	 Local	 al	 orasului	 Pogoanele	 28/1999	 privind	 insusirea	

Inventarului	bunurilor	care	apartin	domeniului	public	al	orasului	Pogoanele,	cu	modificarile	

si	 completarile	 ulterioare,	 atestata	 prin	 H.G.	 nr.	 1348/2001,	 se	 modifica	 in	 mod	

corespunzator.	

Art.3.	Bunurile	apartinand	domeniului	public	prevazute	la	art	1	(anexa)	din	prezenta	

hotarare,	se	vor	preda	pe	baza	de	proces-verbal	operatorului	zonal	–	Compania	de	Apa	SA	

Buzau	si	vor	deveni	anexa	la	contractul	de	delegare	a	gestiunii	serviciilor	de	alimentare	cu	

apa	si	canalizare,	urmand	a	se	incheia	un	act	aditional	in	acest	sens.	



Art.4.	 Se	 imputerniceste	 dl.	 Dumitrascu	 Florin-primar	 al	 orasului	 Pogoanele,	 sa	

semneze	actul	aditional	la	contractul	de	delegare	a	gestiunii	serviciilor	de	alimentare	cu	apa	

si	canalizare.	

Art.5.	 Secretarul	 orasului	 Pogoanele	 comunica	 prezenta	 hotarare	 autoritatilor	 si	

institutiilor	interesate.	

	

																		 	 Presedinte	de	sedinta	

																															Consilier,	prof.	Gradina	Maria	

			 	 	 	 	 	 	 															Contasemneaza	secretar	

																																																																																																							Jr.	Cotruta	Valentino	Adrian	

	

Nr.	27/30	august	2016	

	

Prezenta	hotarare	a	fost	aprobata	cu	15	voturi	pentru,	0	voturi	impotriva	0	abtineri		din	

totalul	de	15	consilieri	locali.						

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA LA H.C.L. nr.26/13/30 august 2016  
            
          PRIMAR:                                                                    
                                                                                                                Dumitrascu Florin 
 
 
 
 
  
COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI   

PUBLIC AL ORASULUI POGOANELE 
 
 
 
Sectiunea I:Bunuri imobile 
 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau, dupa 

caz al darii 
in folosinta 

Valoarea de 
Inventar 

(lei) 

Situatia 
juridica 
actuala. 

Denumire 
act de 

proprietate 
sau alte acte 
doveditoare 

1. 1.8 
1.8.1. 
1.8.6. 
 
1.8.8. 
1.8.9. 
1.8.13. 

Sistem de 
alimentare cu apa  
sat Caldarasti, 
orasul Pogoanele 
judetul Buzau 

 
Foraje : 2 buc.X 200m  
Lungimea totala a 
retelei :11320 ml 
Statie tratare apa 
Rezervor 200 mc 
Statie cabina 
exploatare  
Retea electrica, drum 
de acces, 
aductiune,statie de 
pompare si camera 
vanelor, statia de 
clorare si deferizare, 
container de 
exploatare, 
subtraversari 
Imprejmuire  
 

2016 2.021.961,01 Proprietatea 
publica a 
orasului 
Pogoanele 

 
 
 
 
 


