
 
ROMÂNIA 

COMUNA  MOVILA BANULUI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR 10/28.02.2017 
 

privind incredintarea  gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si 
atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare către Compania de Apa SA Buzau 
 
 
 
Consiliul Local Movila Banului, judetul Buzau întrunit în şedinţă la data de28.02.2017  
 
 
Având în vedere: 
 
• Expunerea de motive a prim arului comunei Movila Banului, judetul Buzau inregistrata 

la numarul 
• Avizele comisiilor de specialitate  inregistrat la numarul 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale art. 10 şi art. 23 al. 

(1) lit. a), art. 24 al. (1) lit. b), art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 al. (2), articolelor 21 - 24 şi  art. 42 al. (1) din Legea 
nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

• Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind atribuirea directa a  
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 

• Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Buzau 2008”], aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr 38 / 30.09.2016 

 
 
În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale republicate, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 - Aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare al   comunei Movila Banului anexat ca Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 - Aprobă incredintarea  gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  
municipiului / oraşului /comunei . Movila Banului  precum si atribuirea directa a contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor către Compania de Apa SA Buzau., cu sediul înBuzau, str 
Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J10/1610/2007, CUI RO 
22987337. 
 
Art. 3 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ce 
se va încheia între municipiul / oraşul /comuna  Movila Banului, pe de o parte şi Compania de 
Apa SA Buzau, pe de altă parte. 
Art. 5. Aproba pretul/tariful de furnizare/prestare a serviciilor prevazut in Anexa 3 la 
prezenta. 



Art. 4 - Aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al  comunei Movila Banului 
aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei. Movila Banului..., 
care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către Compania de Apa SA Buzau. Lista 
bunurilor concesionate se anexează ca Anexa 4 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la 
Contractul de Delegare, 
Art. 5.  Dreptul de trecere pentru utilităţi asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, 
reabilitare, întreţinere şi exploatare a tuturor sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 
apartinand unitatii administrativ teritoriale Movila Banuluise exercită de Compania de Apa 
SA Buzau, cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii 
dreptului de proprietate asupra terenurilor. In cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice 
sau juridice de drept privat afectate de componentele sistemelor de alimentare cu apa si de 
canalizare, eventualele  despăgubiri ce vor fi solicitate de proprietarii terenurilor vor fi 
suportate de unitatea administrativ teritoriala, in calitate de proprietar al sistemelor. 
 
Art. 6 - Se acordă mandat Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Buzau 2008” , cu sediul 
în Buzau, str Unirii bl 8 FGH,  înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa 
judecătoriei Buzau cu Certificat  nr. 16/2008, CIF 23601468,  al cărei membru este comuna  
Movila Banului, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele 
şi pe seama  comunei Movila Banului 
 
Art. 7 -  Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local ... vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Petre Ion  

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  

___________________Iosiv Mirela  
Anexe: 
- Anexa 1 - Studiul de oportunitate 
- Anexa 2  - Contractul de Delegare  
-Anexa 3 – lista pret/tarif unic pe intreaga arie de operare  
- Anexa 4- Lista bunurilor concesionate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in 
sedinta din data  de 28.02.2017 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din 
legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un numar de 11 voturi 
pentru,0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total 11  de consilieri in functie si  
11 consilieri prezenti la sedinta 
 
 
 
 


