
 
                                        

 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –    HOTĂRÂRE               
 
21/2022        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

_________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________ 
                                                                                     

   H O T Ă R Â R E 
privind încredințarea  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 S.A. Buzău 
 

       Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în 
şedinţă, legal constituită, 
      Având în vedere: 

§ referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrat sub nr.1.737/26.05.2022; 

§ raportul compartimentului de specialitate nr.1.738/26.05.2022 din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

§  Avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al comunei Bozioru înregistrate la 
nr.1968/1969/1970/20.06.2022; 

§ Prevederile OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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, 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008”; 
        În temeiul art. 129 al. 2 lit. d), al. 7 lit. n),  precum şi art. 139 al. 3 din 
OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
    Art. 1 - Aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  comunei BOZIORU anexat 
ca Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

    Art. 2 - Aprobă încredinţarea  gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare, dupa caz, al comunei BOZIORU precum si atribuirea 
directa a contractului de delegare a gestiunii serviciilor către Compania de 
Apa S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret, nr.6, 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 comuna 
BOZIORU pe de o parte şi Compania de Apă S.A. Buzău, pe de altă parte. 

 



 
   Art. 4. Aprobă Strategia de tarifare a serviciilor prevăzută în Anexa 3 

la prezenta hotărâre. 
Art. 5. Aprobă prețul pentru serviciul de apă aferent anului 2022, având 

la baza Decizia ANRSC nr. 181/17.1.2021, după cum urmează: 
             Preț apă potabilă:    -  cu TVA : 7,06 lei/mc 
                                            -  fără TVA: 6,48 lei/mc                                  

Art. 6. Aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al comunei 
Bozioru aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al 
comunei Bozioru, care vor fi incredintate prin Contractul de Delegare către 
Compania de Apa SA Buzău. Lista bunurilor incredintate se anexează ca 
Anexa 4 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de Delegare, 

Art. 7.  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 apartinând unităţii 
administrativ teritoriale BOZIORU se exercită de Compania de Apa SA 
Buzău, 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, în calitate de proprietar al sistemelor. 

Art 8. Aprobă punerea la dispoziție a unui spațiu în vederea Stabilirii 
punctului de lucru – Atelier instalaţii sanitare, din incinta atelierului auto 
al Primăriei comunei Bozioru. 

Art. 9. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzau 2008” , cu sediul în Buzau, str. Ion Baiesu, bl. 4-5,  înscrisă în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Buzau cu 
Certificat  nr. 16/2008, CIF 23601468,  al cărei membru este municipiul 
BUZĂU, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, 
în numele şi pe seama comunei BOZIORU. 

Art. 10. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Local BOZIORU vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 
Nr.21/29.06.2022 
Bozioru 

    CONTRASEMNEAZĂ, 
 Preşedinte de şedinţă                                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
         DINCĂ Luisa                                                   OPREA Mirela 
 
 

………………                                                            ……………… 
                                                                

 
Această   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa 

<<extraordinară>> din data de  29.06.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.     nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de, _______.voturi „pentru”, ____-____  voturi „împotrivă'”, ____-_____  şi voturi 
„abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din numărul total de _____9_____ consilieri  în funcţie. 

 



 
 
 

 
Anexa 1 la HCL 21/29.06.2022 

 
                                          STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU 
                                              LOCALITATEA BOZIORU 
 
 
 
 
I. NEVOILE COMUNITĂȚILOR LOCALE 
                   

Avand in vedere Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană, în 
domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată, prin care s-au agreat un număr de 
obligaţii privind conformarea României la prevederile Directivei nr. 98/83/CE în ceea 
ce priveşte calitatea apei destinată consumului uman şi ale Directivei nr. 
91/271/CEE referitor la colectarea şi epurarea apelor uzate, România are obligații 
care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. 
 
1. Organizarea serviciilor de apă și apă uzată la nivel regional 
 
      Pentru a acoperi o parte din măsurile necesare conformării cu standardele UE, 
România a beneficiat de fonduri de la Uniunea Europeană, respectiv fonduri de 
coeziune. Programarea acestor fonduri s-a facut prin intermediul Programului 
Operațional Sectorial (POS) pentru sectorul de mediu, continundu-se prin 
”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Buzau, în perioada 2014 - 2020”. 
      În cadrul acestor directive s-a precizat că fondurile UE destinate conformării în 
domeniul apei și apei uzate vor fi acordate numai unor operatori regionali, creând 
astfel premizele unei eficientizări a serviciilor cu precădere la nivel de județ. 
      Astfel, crearea unui operator la nivel județean și accesarea de fonduri de la UE a 
fost singura soluție fezabilă pentru atingerea obiectivelor propuse în completarea 
resurselor financiare alocate la nivel local sau național. 
Existenta unui operator la nivel regional vizează următoarele obiective: 

 Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, lucrări de extindere și 
modernizare în orașe mici și mijlocii; 

  Îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă în aceste orașe; 
  Restructurarea operării și administrării serviciilor de alimentare cu apă și 

stimularea cooperării între autoritățile locale în rezolvarea nevoilor prioritare în 
sectorul serviciilor publice; 

 Diminuarea pierderilor din rețea și diminuarea numărului de avarii; 
  Diminuarea pierderilor de apă în sol; 
  Reducerea costurilor de producere și de întreținere; 
 Creșterea eficienței stațiilor de pompare (creșterea randamentului pompelor și 

reducerea consumului energetic); 
 Utilizarea rațională a apei; 
 Livrarea apei în regim continuu și la presiune optimă; 
  Creșterea calității apei; 
  Siguranța în exploatare; 
 Monitorizarea sistemului (presiune, avarii); 

       Dar pentru ca Operatorul  să fie capabil să atingă obiectivele scontate, o foarte 
mare importanță o are dezvoltarea instituțională, care de fapt stă la baza întregului 
proces de înființare a acestuia prin cei trei piloni: Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară -  care reprezintă proprietarii, Contractul de Delegare de 



Gestiune a serviciilor- care reprezintă cadrul legal de operare și Operatorului 
Regional (ROC)- care reprezintă o companie licenţiată pentru furnizarea serviciilor  
 
 
de apa si canalizare, având drept acţionari membrii din ADI, lucruri  realizate odată 
cu crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008 “ în decembrie  
2007 și apoi alegerea  prin încredințare directă a Operatorului Regional  în numele 
S.C. Compania de Apă  S.A. Buzău.   
 2.  Obiective strategice la nivel de județ 
      Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă 
uzată este asigurarea conformării cu cerințele legislației naționale și europene în 
cadrul perioadelor de tranziție agreate de România și UE pentru sectorul de mediu: 
           Obiectivul 1 – Implementarea Directivei UE 91/271/CEE (transpusă în 
legislația națională prin H.G. 352/2005 ) cu privire la colectarea și epurarea apelor 
uzate din  județul Buzău și evitarea descărcării apelor uzate urbane neepurate în 
receptorii naturali; 
           Obiectivul 2 – Conformarea cu cerințele Directivei UE 98/83/EC cu privire la 
calitatea apei destinate consumului uman transpusă în legislația națională prin Legea 
apei potabile nr. 458/2000  amendata prin Legea 311/2004; 
          Obiectivele specifice vizează reabilitarea și extinderea infrastructurii în 
domeniul apei și apei uzate cu privire la: 

ü îmbunătațirea calității apei potabile și protejarea sănătătii publice; 
ü protejarea mediului, în particular, a calității apei în cursurile de apă și a 

apei subterane; 
ü maximizarea numărului de locuitori conectați la sistemul public de 

alimentare cu apă; 
ü  extinderea serviciului de colectare a apelor uzate la nivelul întregului județ 

Buzău; 
ü îmbunătățirea standardelor serviciilor și creșterea siguranței în funcționare 

a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare; 
ü  optimizarea rețelei de distribuție și a sistemului de colectare și epurare a 

apelor uzate; 
ü  asigurarea economiei de energie și reducerea costurilor generale de 

operare; 
ü  definirea unui program de investiție pe termen lung în sectorul de apă și 

apă uzată; 
ü creșterea capacității operatorului. 

 
 
II. DESCRIEREA CONDIȚIILOR SOCIO-ECONOMICE ALE LOCALITĂȚII BOZIORU 
    Definirea ariei deservite 
 
    Aria de operare a serviciilor de apă și canalizare considerată pentru studiul de 
oportunitate prezintă Unitatea  Administrativ Teritorială Bozioru din Județul Buzău, 
având în componență următoarele localități: Bozioru, Izvoarele, Ulmet, Nucu, 
Găvanele, Fişici, Buduile, Scăeni. 
 
     Condițiile socio-economice ale Localității  
     Comuna Bozioru se afla se afla amplasata  în zona din nord-vestul judetului 
Buzău la 25 km de la Măgura pe D.J. 203 L si la o distanta de aproximativ 50 km de 
orasul de resedinta a judetului. Este o comună mică cu o suprafata de 36,782 km2, 
512 familii, 1278 locuitori. 
   Are 10 sate : Bozioru, Izvoarele, Ulmet Văvălucile, Scăeni, Buduile, Fişici, 
Găvanele şi Nucu si Gresia. 

Fizico-geografic, localitatea se prezintă ca un şir de culmi de 600-900 m., tăiat 
în două părţi inegale de apa Bălănesei. Terasele de vale cu satul Bozioru şi catunul 
Râu îşi dau mâna peste deal cu depresiunile din partea centrală a ulucului de contact 



Chiojd-Sibiciu-Scăeni-Lopătari în care se adăpostesc precum păsările în cuiburi 
satele Buduile, Scăeni, Văvălugi, Fişici şi Găvanele. Diferenţa de altitudine (460 m la  

 
 
intrarea în comună, 1095 Vf. Zboiu şi 1115 Vf. Arsenia dă reliefului aspect 

fragmentat, frământat, cu maluri sterpe de pe care a fugit solul până la roca-mamă, 
cu trovanţi de eroziune, cu falii pronunţate, cu pereţi care au o stratigrafie chinuită, 
cu coame ca dinţii de pieptene care, stânjenite în efortul lor de ridicare la cer, aruncă 
haina vegetaţiei, cu stânci presărate cu cochili de melci, de scoici sau de alte vietăţi 
trăitoare în marea-mamă acoperise meleagurile cu milioane de ani în urmă şi cu 
numeroase fenomene de modelare naturală a versanţilor.  
     Comuna Bozioru se învecinează : 

- la nord cu comuna  Gura Teghii,  
- la sud cu comuna Cozieni; 
- la est cu comunele Braesti si Odaile; 
- la vest cu comunele Colti, Panatau si Orasul Patirlagele; 

     Localitatea Bozioru, se întinde în vecinatatea  râului Bălăneasa la o altitudine de 
378 m fața de Marea Neagră. 
    Accesul în zonă este relativ simplu: din D.N. 10 Brasov - Buzău, cu abatere la 
stânga din dreptul Comunei Măgura, se pătrunde pe Valea Bălănesei (D.J. 203 L, 
asfaltat până la Bozioru), urcând spre munte spre Comunele Pîrscov, Cozieni, 
Bozioru, Odăile si Brăesti . 

 
     
 
 Localitatea Bozioru, se întinde în vecinatatea  râului Bălăneasa la o altitudine de 378 
m fața de Marea Neagră. 
 
    Ca numar de locuitori pe sate comuna Bozioru, la ultimul recensământ, se prezinta 
astfel: 
 
 



 
 
 
 
 

Nr. 
crt.  Localitate (sat) Populaţie 2022 

1.  Bozioru 297 
2.  Izvoarele 95 
3.  Ulmet 93 
4.  Gresia 8 
5. Fisici 102 
6. Găvanele 96 
7. Nucu 95 
8. Văvălucile 59 
9. Scăeni 83 
10. Buduile 40 

Total 968 
 
   
Viața economică  
       Comuna Bozioru este inscrisă in tendinţa generală a dezvoltării civilizate. 
Asigură locuitorilor si investitorilor o infrastructură adecvată în ceea ce priveşte 
alimentarea cu apă, reţeaua rutieră, transportul în condiţii decente, telefonie mobilă, 
fixă, Internet, asistenţă medicală (sanitară si veterinară) de calitate, locuinţe sociale, 
posibilităţi de studiu si informare. 
       Dotările sociale si culturale sunt de nivel european (grădiniţe, şcoli, spaţii de 
joacă si recreere, bază sportivă, cămine culturale, dispensare, biserici, instituţii 
bancare,bancomate). Lângă primărie se află un parc cu locuri de joacă pentru copii 
si o bază sportivă. Dispensarul comunal este dotat cu aparatură medicală necesară. 
În incintă funcţionează un cabinet stomatologic si o farmacie umană. In clădirea 
fostului CAP funcţionează un cabinet medical veterinar dotat cu farmacie si personal 
medical de specialitate. In satul resedinţă funcţionează un targ săptămanal modern 
unde atat cetăţenii Comunei Bozioru cat si cei ai comunelor limitrofe isi 
comercializează produsele proprii. 
         Satele comunei nu dispun de sistem de canalizare si nici  de o staţie de epurare 
a apelor uzate. Mergand spre „Vestigiile rupestre” situate în satul Nucu, întâlnim în 
satul Fisici o modernă staţiune balneoclimaterică care oferă locuri de cazare si 
tratament pentru persoanele cu afecţiuni gastrice si reumatice, intr-un hotel de 3 
stele. Satul Nucu este cuprins în zona turistică „Vestigiile rupestre”, arie protejata 
prin lege, cu statut de parc naţional. 
          Situaţia pe sate,  a abonaţilor  racordaţi la Sistemul centralizat de apă al 
comunei Bozioru,  este următoarea: 

Nr. 
crt.  Localitate (sat) Populaţie 2022 

5.  Bozioru 124 
6.  Izvoarele 73 
5. Fisici 38 
6. Găvanele 46 
7. Nucu 37 
8. Vavalucile 22 

Total abonaţi 340 



 
PROIECTE DE INVESTIŢII DEMARATE/FINALIZATE 
 
 
• reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Bozioru - fonduri guvernamentale 
• asfaltare DC 85 Bozioru - Fişici și DC 89 Fişici - Buduile: Programul Național de 

Dezvoltare a Infrastructurii, HG nr.251/2011. 
• construcţie Centru Local de Informare Turistică - PNDR, Măsura 313. 
• reabilitare prin balastare DC 79 Izvoarele - Ulmet: fonduri din bugetul local. 
• reabilitare termică Cămin cultural Bozioru 
• modernizare sistem alimentare cu apă al localităţii prin creşterea capacităţii de 

stocare existente. 
• Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea potenţialului turistic al Comunei 

Bozioru, judeţul Buzău”.          
• reabilitare D.C. 182 Fişici-Nucu 
• reabilitare clădire Primaria Bozioru. 
 
 
• ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, 

JUDEŢUL BUZĂU”  în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”. 
 
III. DESCRIEREA SISTEMULUI EXISTENT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 
       CANALIZARE 
     Pentru a cunoaște starea actuală a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare din Localității Bozioru care face obiectul studiului, se va prezenta  o 
descriere tehnică a sistemului de apă și canalizare. 
     Pentru o mai bună înțelegere prezentarea se va structura conform următoarei 
scheme simplificate aproximativ general valabile pentru alimentarea cu apă.               
    ►  Sistemul de alimentare cu apă din Localitatea BOZIORU                                                                                                                        
Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, 
transport şi distribuţie a apei potabile este următoarea: 
 
 
 
  
        3 
                             
            6 
 
 
 
         1        3               3                                    6 
 
     
    
        1 = Captare (dacă sunt fronturi de captare);  
        2 = Staţie pompare;                  
        3 = Aducţiune;                                            
        4 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare);    
        5 = Izvoare(dacă există);            
        6 = Reţea transport (distribuţie); 
        7 = Consumatori finali; 
      Enumerarea va conține cele 7 poziții, prezentarea se va face detaliat și va conține 
pentru fiecare datele următoare: 

1. Captare – sursa   – fronturi de adâncime 
                                – fronturi de suprafață 

                                    -   numărul de fronturi 

5 

7 7 

7 4 

4 2 1 

7 



                      -   locația          
 
 
 

2.  Stație de pompare și tratare - prezentare stație (clădire, număr și tip de pompe 
cu caracteristici, locație,  debit maxim, stație tratare (tip tratare, operațiuni filtrare, 
componență clădire) de extracție, diametru conductă la extracție, locație). 
3.  Aducțiune- lungime rețea de aducțiune, diametre, material, debit maxim. 
4. Capacități înmagazinare (rezervoare) – număr, dimensiuni și capacități, locație, 

din ce material sunt executate, dacă distribuția se face prin  repompare sau în 
sistem gravitațional. 

6.  Lungimea rețelei, diametre, material și localitățile deservite. 
7.  Consumatori finali – menționată populația  conectată la sistem, contorizată cu 

apometru, număr de branșamente. 
                      ►  Sistemul de eliminare a apelor uzate din Localitatea Bozioru  
 Dacă există  un astfel de sistem nefinalizat trebuie prezentat stadiul de execuție, 

finanțatorul, valoarea de finanțare, durata contractului, iar dacă funcționează trebuie 
specificate următoarele: populație racordată, grad de racordare, lungime rețea 
colectare ape uzate, diametre, materialul din care este executată (prezentarea se va 
face pentru toate localitățile din U.A.T. cu explicații amănunțite).  

   - Stație tratare ape uzate – prezentarea  treptelor de tratare cu detaliere pe fiecare 
în parte 

          –  prezentarea tehnologiei de tratare și depozitare a namolului 
          –  numărul stațiilor și locația fiecăreia 

               –  enunțarea locației  de deversare. 
         - Precizare dacă este nevoie de stații de repompare sau colectarea se face 
gravitațional.            

          Concluzii 
      Având în vedere analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra 
situației actuale a sistemului public de apă și canalizare din Localitatea (U.AT.) 
BOZIORU, precum și a obiectivelor strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de apă 
și apă uzată, este evident că alternativa încredințării serviciilor  respective către un 
Operator Regional la nivelul Județului Buzău, respectiv Compania de Apă S.A. 
Buzau reprezintă soluția optimă pentru obținerea celui mai bun raport calitate/cost 
pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate. 
 
       Rezultatele preconizate a fi atinse prin operator vizează în principal asigurarea 
furnizării la cel mai scazut preț posibil a unor servicii de calitate (disponibilitate de 
apă potabilă 24 de ore din 24, la toți consumatorii; asigurarea apei potabile la 
standardele UE), racordarea la sistemele de apă potabilă și de canalizare a tuturor 
persoanelor care nu sunt deservite în prezent, precum și tratarea corespunzătoare a 
apei uzate. 
      Existența unui Operator Regional la nivelul județului va avea efecte benefice și 
din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor de protecție a mediului, în mod special 
asupra factorului uman, apelor freatice și solului din arealul localităților propuse prin 
preluarea și capacitatea sporită de îndeplinire a obligațiilor aferente, obligații care vor 
presupune un efort  investițional substanțial. 
      Având în vedere conţinutul studiului de oportunitate va rugam sa analizaţi si sa 
hotărâţi cu privire la iniţierea unui proiect de hotărâre prin care consiliul local al 
comunei Bozioru sa aprobe delegarea serviciului public de alimentare cu apa si 
canalizare, operatorului regional Compania de Apa SA Buzău, prin atribuire directa 
a Contractului de Delegare a Gestiunii. 
 

Data 
26.05.2022 
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

 Preşedinte de şedinţă                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 



       DINCĂ Luisa                                                      OPREA Mirela 
 

 

Anexa nr. 3 la HCL 21/29.06.2022 

 

Strategia de tarifare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 

 

Strategia tarifara presupune ajustari ale tarifelor în fiecare an la data de 01 
ianuarie, atat cu inflaţia, cât şi cu creşterile în termeni reali, prezentate în tabelul de 
mai jos: 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

Tarif 

iniţial 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

RON/m3 % % % % % % 

Tarif apă 4,64 6,00 0,50 13,20 9,00 6,50 3,10 

Tarif 

canalizare 
2,60 30,00 10,00 19,60 0,50 0,75 2,70 

 

Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare 
şi nici taxa pe valoare adaugată. 

 
           
 

Data 
26.05.2022  
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

 Preşedinte de şedinţă                                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
         DINCĂ Luisa                                                      OPREA Mirela 
 
 

  ………………                                                        ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



                                                                                                ANEXA NR.4 la HCL Bozioru Nr.21/29.06.2022 

COMUNA BOZIORU 

JUDETUL BUZAU 

Cod fisca:4154339 

Inventarul activelor publice 

Sistem de alimentare cu apa 

Nr 

Crt. 

Denumire activ Locatie Dimensiuni/ 

Capacitate/ 

Nr./Lungime 

Materiale de 

constr./ 

Componente 

Stare 

de  

Funct. 

Data 

instal. 

Cost initial Valoare 

Reev. 

Obs. 

 Total valoare      2551340,76 3.862.999 ,80  

 

1 

 

Conducta aductiune 

Fundul Pesterii-Bazin 

 

Poiana  

Cozanei 

 

70 mm 

136 ml 

 

PPE 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

 

2 

 

Bazin captare filtrant 

Fundul Pesterii 

 

Poiana 

Cozanei 

 

600x140x140 

 

Beton armat 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

 

3 

 

Bazin captare 

Fundul Pesterii 

 

Poiana 

Cozanei 

 

300x170x170 

 

Beton armat 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

 

4 

 

Bazin Oprire-Golire 

 

Poiana 

Cozanei 

 

300x170x170 

 

Beton armat/ 

-Vana trecere 

70 mm:1buc 

-Vana oprire-  

golire 70 

mm:1buc 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

 

5 

 

Imprejmuire 

Bazine Fundul Pesterii 

 

Poiana 

Cozanei 

 

95 ml 

 

1.Stalpi Fier:28 

buc 

(200 cm) 

2.Plase 

sudeate:38 buc 

(250x200) 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

6 Bazin Principal 

Captare  

Poiana 

Cozanei 

1300x600x500 

100 mc 

 

Beton armat/ 

1.Camera vane 

-Vane trecere 

110mm = 3 buc. 

-Vane trecere 

70 mm = 3 buc. 

-Motor electric 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

7 Statie clorinare Poiana 

Cozanei 

300x200 Beton armat/ 

Instalatie electr. 

Tuburi clor:2 

buc 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

8 Imprejmuire Bazin 

Principal 

Poiana 

Cozanei 

185 ml Stalpi Fier:75 

buc 

(200 cm) 

Plase sud.:76 

buc 

(250x200) 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

9 Conducta alimentare 

Bazin principal-Sat 

Nucu(iesire) 

Nucu 110 mm 

3608 ml 

PPE/ 

1.Camin apom. 

(140x140) 

-Apometru 

-Filtru 

-Vana Oprire 

110 mm 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 



2.Camin oprire -

golire:4 

buc(140x140x17

0) 

-Vane oprire 

110 mm=4 buc 

-Vane oprire 70 

mm=4 buc 

3.Camin 

aerisire:4buc(14

0x140x170) 

-Robinet 

aerisire: 4 buc. 

 

 

10 Retea distributie Sat 

Nucu 

Nucu 1448 ml PPE/ 

1.U.S.1=400 ml 

(25 mm) 

2.U.S.2=120 ml 

(32 mm) 

3.U.S.3=320 ml 

(20 mm) 

4.U.S.4=400 ml 

(25mm) 

5.U.S.5=208 ml 

(25mm) 

 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

11 Conducta alimentare 

Sat Nucu(iesire)-Sat 

Gavanele(iesire) 

Gavanel

e 

110 mm 

1410 ml 

PPE/ 

1.Camin 

oprire:2buc.(24

0x140x170) 

-Regulatoare 

presiune:6 buc. 

-Vana oprire: 2 

buc. 

-Robineti 25 

mm: 12 buc. 

2.Camin oprire-

golire(240x140x

170) 

-Vana oprire: 1 

buc. 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

12 Retea distributie Sat 

Gavanele 

Gavanel

e 

1051 ml PPE/ 

1.U.S.1=661ml 

(32 mm) 

2.U.S.2=70 ml 

(20mm) 

3.U.S.3=150 ml 

(20 mm) 

4.U.S.4=50 ml 

(20mm) 

5.U.S.5=20 ml 

(20mm) 

6.U.S.6=100 ml 

(20mm) 

 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

13 Conducta alimentare 

Sat Gavanele(iesire)-

Sat Fisici(iesire) 

Fisici 110mm 

1380 ml 

PPE/ 

1.Camin oprire-

golire: 2 

buc(240x140x17

0) 

-Vana oprire:2 

buc 

-Vana golire:2 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 



2.Camin 

aerisire: 1 

buc.(140x140x1

70) 

-Robinet:1 buc 

 

14 Retea distributie sat 

Fisici 

Fisici 1136 ml 

 

PPE/ 

1.U.S.1=492ml 

(25 mm) 

2.U.S.2=120 ml 

(25 mm) 

3.U.S.3=20 ml 

(20 mm) 

4.U.S.4=216 ml 

(20mm) 

5.U.S.5=108 ml 

(0mm) 

6.U.S.6=180 ml 

(25mm) 

 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

15 Retea distributie sat 

Fisici-sat Vavalucile 

 50 mm 

1200ml 

PPE  

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

16 Retea distributie sat 

Vavalucile 

Vavaluci

le 

276 ml PPE/ 

1.U.S.1=111ml 

(25 mm) 

2.U.S.2=165 ml 

(20 mm) 

 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

17 Conducta alimentare 

Sat Fisici(iesire)-Rast 

(iesire) 

 110mm 

2000 ml 

PPE/ 

1.Camin oprire-

golire: 2 

buc(240x140x17

0) 

-Vana oprire:1 

buc 

-Regulator 

presiune: 1 buc 

-Robineti:6 buc 

-Regulatoare 

presiune:3 buc 

2.Camin 

aerisire: 3 

buc.(140x140x1

70) 

-Robineti:3 buc 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

18 Retea distributie Rast-

sat Bozioru de Sus 

 32 mm 

970 ml 

PPE  

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

19 Retea distributie sat 

Bozioru de Sus 

Bozioru 

de Sus 

32 mm 

290 ml 

PPE  

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

20 Conducta alimentare 

Rast (iesire)-

Bozioru(pod) 

Bozioru 110mm 

750 ml 

PPE/ 

1.Camin oprire-

golire: 

3buc(240x140x1

70) 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 



-Vana oprire:1 

buc 

-Regulator 

presiune: 3 buc 

-Robineti: 3 buc 

 

21 Retea distributie Rast- 

Sat Bozioru  

Bozioru 25 mm 

113 ml 

PPE  

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

22 Conducta alimentare 

Sat Rau(iesire)-

Izvoarele (iesire) 

Bozioru 110 mm 

4070 ml 

PPE/ 

1.Camin oprire-

golire: 2 

buc(240x140x17

0) 

-Vana oprire:2 

buc 

-Regulator 

presiune: 2 buc 

-Robineti: 2 buc 

2.Camin 

aerisire: 1 

buc.(140x140x1

70) 

-Robinet 

aerisire:1buc 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

23 Retea apa ,,La Romi” Bozioru 50 mm 

146,5 ml 

25 mm 

1477,5 ml 

 

PEID 

PEHD/ 

1.Rezervor 

20mc: 1 buc 

2.Camin vizitare 

decantare: 6 

buc 

3.Camin vane : 

1 buc 

4.Pompa 

centrifuga: 1 

buc 

5.Robinet cu 

sfera si record 

olandez:15 buc 

6.Robinet 

sertar:9 buc 

7.Cismea 

stradala: 1Buc 

8.Imprejmuire 

30 ml 

-Stalpi metalici: 

15 buc. 

-Plase sudate: 

16 buc. 

9.Apometre: 14 

buc 

10.Instalatie 

electrica 

 2021 166.673,13 166.673,13  



24 Conducta alimentare 

Bozioru 

Bozioru 2865 ml PPE/ 

1.U.S.1=449ml 

(25 mm) 

2.U.S.2=500 ml 

(40 mm) 

3.U.S.3=129ml 

(25 mm) 

4.U.S.4=50 ml (0 

mm) 

5.U.S.5=80 ml 

(20mm) 

6.U.S.6=84 ml 

(20mm) 

7.U.S.7=249ml 

(25 mm) 

8.U.S.8=160 ml 

(25 mm) 

9.U.S.9=104 ml 

(25 mm) 

10.U.S.10=181 

ml (25mm) 

11.U.S.11=113 

ml (40mm) 

12.U.S.12=91 ml 

(25mm) 

13.U.S.13=100

ml (25 mm) 

14.U.S.14=50 ml 

(25 mm) 

15.U.S.15=100 

ml (20 mm) 

16.U.S.16=65 ml 

(20mm) 

17.U.S.17=60ml 

(25mm) 

18.U.S.18=300 

ml 

(25mm) 

 

 

buna 

 

2005 

 

0 

 

0 

 

Inclusa in 

valoarea 

totala 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

         DINCĂ Luisa                                                  SECRETAR GENERAL COMUNA BOZIORU  

     ………………………                                                                          OPREA Mirela 

 …………………………… 


