ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
HOTĂRÂRE

privind completarea Inventarului bunurilor apartinând domeniului
public al comunei Florica, judetul Buzău
Consiliul Local al comunei Florica, judetul Buzău;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Florica, judetul Buzău, înregistrată
cu numărul 71/25.09.2018;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, înregistrat cu numărul 72/25.09.2018;
- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
al comunei Florica;
- procesul – verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.3047/2017;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Florica nr. 20/20.06.2005 privind insusirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Florica;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Florica nr. 1/26.01.2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie ,,
Alimentare cu apa , canalizare si statie de epurare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Florica nr. 2/2018 privind declararea
apartenentei la domeniul public al comunei Florica a bunului ,, Sistem canalizare ape
uzate, statie de epurare si retea de alimentare cu apa,,;
- prevederile HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și
al unităților administrativ-teritoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău;
- prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
orașelor, municipiilor și județelor;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publice, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.5 alin.(1), alin.(2), alin.(3) lit.b), alin.(6) şi alin.(7) din Legea 51/2006
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 858 din Noul cod civil, Titlul VI – Proprietatea publică, Cap. I;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 115, alin. (1) lit. b),
art.119 şi art.120 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Secțiunea I din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al
comunei Florica, județul Buzău, se completează cu o nouă poziție, respectiv numarul
55, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Hotărârea Consiliului Local al comunei Florica nr. 20/20.06.2005 privind
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică conform art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul UAT Comuna Florica va înainta prezenta hotărâre la Consiliul
Județean Buzău, în vederea inițierii procedurii legislative de modificare a anexei nr. 10
la HG nr. 1348/2001.
Art.4 Secretarul U.A.T. comuna Florica va asigura aducerea la cunoștință
publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia instituțiilor și
autorităților interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier
CANA VIOREL

Contrasemneaza
Secretar delegat,
Lupu Marcelica Adriana

Florica 25.09.2018
Nr. 34

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de
25.09.2018. cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi
împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă.

e,

Anexă la HCL Florica nr. 34 /25.09.2018
Secţiunea I: Bunuri imobile
Nr.
crt.

Cod de
identificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii sau
după caz, al
dării în
folosinţă

Valoarea de
inventar
(lei)

Situaţia
juridică
actuală,
denumire act
proprietate
sau alte acte
doveditoare

I. Sistem alimentare cu apă sat Florica, comuna
Florica, judeţul Buzău
Gospodărie de apă
Captare:

55

1.8.6.
1.8.7.
1.8.8.

SISTEM
„ALIMENTARE
CU APĂ ,
CANALIZARE,
STATIE DE
EPURARE
- SAT FLORICA,
COMUNA
FLORICA,
JUDEŢUL
BUZĂU”

Put forat P1- (H150m , D300 mm
Put forat P2 H=150mH150m , D300 mm
Alimentate cu energie electrica
Pompa submersibila P1 P=7,5 kw Q=9mc/h, H=100mCA
Pompa submersibila P2 P=7,5kwQ=9mc/h, H=100mCA
Apometru Dn 50 mm Dn 50 mm Qn=6 mc/h
Apometru Dn 50 mm Dn 32 mm Qn=6 mc/h
Rezervor beton semiingropat capacit.400mc
Grup pompare 2A+1R Q=15l/s, H=60mCA
Generator electric 60kVA
Platforma generator 4mp

ADUCTIUNE:

conducta - PEHDDe90mm, pn 16
conducta - PEHDDe90mm, pn 16

TRATARE:

Container tehnologic pe platforma beton-8x4x
Statie osmoza inversa- q=15mc/h

GOSPODARIA DE APA
Bransament electric
Punct de transfer PT
DISTRIBUTIE
Conducta apa- 20 buc- PE HD 10 bar,SDR 17De 90 mm
Subtraversare DJ PE HD 10 bar, SDR 17 De90mm
Camin vana beton D=1OOO

GOSPODARIA DE APA-LUCRARI SUPLIMENTARE
CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasament
Conducta canalizare
Camine canalizare
Conducta refulare
Instalatie electrica

2017

6.478.682.88
(LEI)

Legea
nr.213/1998,
H.C.L. Florica
nr.2/2018
Proces verbal la
terminarea
lucrărilor
nr.3047/19.12.
2017

LUCRARI SUPLIMENTARE ECHIPAMENTE
GOSPODARIA DE APA
Camin prefabricat pentru SPAU - D=2850 mm,H= 3000mm
Cabina WC
Apometru DH 150mm Cl C
Filtru autocuratator

TEREN
Gospodarie de apa = 1600mp
Puturi forate= 200mp
RETEA DE CANALIZARE

Statie de epurare
Container tehnologic st. Epurare -28mp
Statie epurare mecano-biologica-200mc/zi
Alimentare cu energie electrica
Container administrativ-5x2.5=12.5 mp
Bazin retentie-1000mc
Platforma saci gunoi-6x2=12mp
Generator electric-60 kVA
Patforma generator-2X2m=4 mp
Bazin omogenizare- capacit.100mc
Bransament electric statie de epurare

STATII POMPARE

SPAU -9 buc x 1200x5500 mm
Bazin preepurare1200x5500 mm
Pompa SPAU 1-9- Q=7,5mc/h, H=8,5 mCA
Pompa bazin peepurare 1A+1R- Q=24mc/h, H=8,5 mCA

RETEA DE CANALIZARE
Retea canalizare gravit. X 16 -PVC SN4 -De 250 mm
Conducta refulare- PE HD pn10, SDR 17-De 110 mm
Retea canalizare gravit.- PVC SN4 De 315mm
Subtraversare DJ- PEID De90mm

TEREN
Statie epurare= 5250mp

