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HOTĂRÂREA  

privind aprobarea extinderii ariei delegarii,  a anexei la contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 

privind Zonele Urbane – Pentru serviciul Public de Canalizare si a unor 
masuri privind darea in administrare a bunurilor care vor fi realizate in 

cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
 

 
Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 

198/29.07.2019; 
-avizul  comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 

inregistrat sub nr 199/29.07.2019; 
- raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 200/29.07.2019; 
- adresa Companiei de Apă Buzău nr. 16603/05.08.2019; 
 -Prevederile art 8 alin 3 lit. ,,d,, coroborat cu art 10 alin 5 si ale art 28 

alin 21 din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 17, art. 18 din Legea nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Contractului de delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare 
cu apa si de canalizare incheiat la data de 22.01.2009 intre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 si Compania de Apa SA Buzau  
aprobat prin HCL a Comunei Sapoca nr 49/27.10.2011;  

-Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „BUZAU 2008”,aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr 61/21.12.2009; 

- prevederile art. 89-91, art 129 alin 2 lit c si d, art 129 alin 6  precum şi 
art. 129 alin 7 lit n din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1)   din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1  – Se aproba modificarea Anexei la Contractul de delegare privind 

Zonele Urbane –Pentru Serviciul Public de Canalizare, in sensul extinderii ariei 
delegarii prin adaugarea unei noi Zone Urbane respectiv Comuna Sapoca. 

Art. 2. – Se aproba ca, dupa finalizarea lucrarilor de investitii finantate in 
cadrul POIM 2014-2020 , respectiv dupa realizarea sistemului de canalizare  in 
comuna Sapoca, bunurile de retur rezultate sa fie date in administrarea 
operatorului regional Compania de Apa SA Buzau, cu sediul in Buzau str 
Unirii, bl 8 FGH, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, operator care va avea 



dreptul exclusiv de exploata, întreţine şi administra bunurile rezultate din 
investitiile realizate in cadrul POIM 2014-2020 . 

Art. 3- 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 Judecatoriei Buzau cu nr. 
16/07.03.2008, al cărei membru este comuna Sapoca, să semneze actul 
aditional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi 
pe seama comunei Sapoca . 

Art.4.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari iar secretarul general al comunei o va aduce la cunostinta publica si o 
va comunica persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate.  
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CIOCHINĂ VIOREL 
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 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din 

data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art 139 alin (3) lit. ,,a,, din din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi 
împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 

 


