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HOTĂRÂREA NR. 51
Din 30 Aprilie 2013
privind completarea şi mod ificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 26/ 2011 - Lista bunurilor din domeniul public al oraşului
Buftea aferente sistemu lui public de alimentare cu apă şi canalizare, cu
bunul de retur "Canal colector ape uzate Buftea- Bucureşti,
tronson Buftea"
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea ;
• Raportul comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi Comercial şi
D i recţia Econom i că ;

• Avize le Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local : Comisia pentru Agricult ură şi
Mediu, Comisia pentru Activ ităţi Economice şi Financiare, Comisia pentru
Amenajarea Teritoriului ş i Urban ism, Comisia Ju ridică şi de Disci p l ină;
Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 63 /22 .04.2009 şi procesul verbal de predare
- primire încheiat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Consiliul Local Buftea nr.
11664/28.07.2009 de dare în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea a
Canalului colector Buftea- Bucureşti , Tronson Buftea , cu o lungime de 3,929 Km;
Hotărârea Consiliului local nr. 26/29.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciu lui
de alimentare cu apă ş i cana liza re către S.C. RAJA S.A. , aprobarea Contractului de
delegare a gestiun ii serviciului de apă ş i de cana lizare, a Regulamentului serviciulu i
de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietelor de sarcini ale serviciului;
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare aprobat prin
Hotărârea nr. 26/29.03.2011 ;
În conformitate cu prevederile art. 8 alin . (2) şi ale art. 1O alin . (7) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de util ităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul
de alimentare cu apă şi de cana lizare
În teme iul art. 11 , art. 36 alin. (2) lit. (d), alin . 6 lit. (a) pct. 14, precum şi art. 45 alin. (3)
şi art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
repub l icată , cu mod ificările şi completări le ulterioare ,
Consili ul local al oraş ul u i Buftea
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HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se a probă completarea şi modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea
Consiliu lui Local nr. 26/2011 cuprinzând Lista bunurilor din domeniul public al oraşului
Buftea aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate către
S.C. RAJA S.A în sensul comp letă rii cu următoru l bun de retur : "Canal colector BufteaBucureşti, Tronson Buftea ".
(2 ) Răspunde rea pentru exploatarea obiectivului «Canal Colector ape - uzate

Buftea - Bucureşti, Tronson Buftea » va reven i operatorului S.C.Raja S.A. Constanţa,
ca re este obligat sa respecte condiţii le impuse prin reglementările tehnice în vigoare.
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Art. 2. Lista de bunuri , anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 26/20 11 şi la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă ş i de cana lizare, se va
comp leta în mod co resp unzător.
Art. 3. Se constituie comisia în vederea încheierii procesului verba l de predare
primire între Consiliul Local Buftea ş i S.C. Raja Constanţa S.A. a bunului de retur, în
următoarea compone nţă :
Preşedi nte: Proţiuc

Constantin- vicep rimarul oraş ului Buftea
Membri: Rabega Luiza Ruxandra - Director economic
Păun Florina - inspector D.P.P.L.C.
Ţopai Emilian -consilier local
Dumitru Niculae- co nsilier loca l
primire şi serviciile de specialitate din cad rul
aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
Art. 4. Comisia de predare -

hotărâri.

Buftea va asigura aducerea la cu n oştinţă publică a
prevederilor prezentei h otă râri ş i comu nica rea acesteia Primarului oraşu lu i Buftea,
servici ilor de specialitate , S.C. Raja Co n stanţa S.A. ş i In stituţie i Prefectului jud eţu lui Ilfov.
Art. 5. Secretarul

oraşului

Co ntrasemn ează

"\;~~;AR,

GHE ~LIANA

2

