ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
privind inregistrarea in domeniul public al localitatii a bunurilor realizate in
cadrul proiectului finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 „Extinderea si
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau” si dare in
administrare catre Compania de Apa SA Buzau

Consiliul Local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Adresa nr. 19506/2016 a Companiei de Apa SA Buzau, inregistrata la
Primaria orasului Pogoanele sub nr. 1570/02.03.2017;
- Prevederile Ordinului comun nr. 285/2016 a Ministerului Fondurilor
Europene si nr. 300/2016 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea
Metodologiei privind transferul investitiilor realizate din sursele de finantare
publice, in cadrul proiectelor de investitii aprobate prin contractele de finantare
aferente POS Mediu 2007 – 2013;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele inregistrata la nr.
5230/23.05.2017;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
Orasului Pogoanele;
In temeiul art. 36 alin.1 si 2, art. 45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 lit.”b” din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTARASTE
Art. 1. Se inregistreaza in domeniul public al localitatii bunurile inscrise in
Protocolul de predare primire a bunurilor publice realizate in cadrul proiectului
finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii
de apa si apa uzata in judetul Buzau” - contract de finantare nr. 120833 din
24.02.2011.

Art. 2. Protocolul de predare primire incheiat intre Compania de Apa SA
Buzau si U.A.T.Pogoanele si anexele acestuia (tabel cu bunurile si valoarea
acestora defalcata pe surse de finantare , facturi deveditoare ale provenientei
acestor bunuri si instalarii acestor bunuri, proces verbal la finalizarea lucrarii),
constituie Anexe ale prezentei Hotarari .
Art. 3. Bunurile descrise in anexele la prezenta hotarare (anexe si la
protocol) se vor inregistra in domeniul public prin grija Compartimentului de
contabilitate din cadrul Primariei orasului Pogoanele.
Art. 4. Toate bunurile descrise in anexe vor fi date in administrare catre
Compania de Apa SA Buzau pana la incetarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
Art. 5. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare
persoanelor si institutiilor interesante .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Vlad Tudor
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 30/30.05.2017
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
30 mai 2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0
voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 15 consilieri prezenţi la
şedinţă.

