
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PIRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al comunei şi 

înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea pe 
cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor 

administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în 
administrare şi exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al 

comunei 
 
Consiliul local al comunei Pirscov, judeţul Buzău, intrunit in sedinta 

ordinara , 
Avand in vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Pirscov 
înregistrată sub nr. 5071/03.08.2016 ; 

-    raport de specialitate al compartimentului financiar contabil 
inregistrat la nr.  5081 /03.08.2016 ; 

-   raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al comunei Pirscov , inregistrate la nr.; 

-  prevederile art.22 alin.(2) lit.b) şi alin.(3), art. 29 alin.(1), 
alin.(2), alin.(4) lit.a), art.31 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) din Legea 51/2006 
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare; 

-  prevederile art.17 alin.(1), alin.(4), art.18 alin.(1) lit.b), alin.(2), 
art.20 alin.(1) şi alin.(2), art.22 alin.(1) lit.b) şi alin.(2), art.42 alin.(1) 
lit.a) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii 31/1990 privind societăţile,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

                   - prevederile art. 17, art. 36 alin.(l), alin.(2) lit.a), lit.b), lit.c) şi     
lit.d), alin.(3) lit.b) şi lit.c), alin.(5) lit.a) şi lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.14,    
art.45, art.61 alin.(5), art.62 alin.(1) din Legea 215/2001 a  
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administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 
17223/20.07.2016 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Buzău 
In temeiul art 36 alin. 2 lit. a si art.45 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata si actualizata 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1 Se aprobă studiul de specialitate în vederea adoptării soluţiei 

optime pentru stabilirea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu 
apă al comunei Pîrscov, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre; 

Art.2 Se aprobă studiul de specialitate pentru stabilirea procedurii 
optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă al comunei 
Pîrscov, în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre  

Art.3 Indicatorii de performanţă ai serviciului de alimentare cu apă 
sunt cei aprobaţi prin HCL 33/ 02.12.2013. 

Art.4 Se aprobă înfiinţarea societăţii AQUA PÎRSCOV SRL, persoană 
juridică română având forma de  "societate cu răspundere limitata", de 
interes local, prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului 
Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor administraţiei publice locale ale 
comunei  Pîrscov care a avut în administrare şi exploatare bunuri şi 
serviciul de alimentare cu apă al comunei, cu asociat unic comuna Pîrscov 
prin Consiliul local al acesteia, cu sediul în sat Pîrscov, comuna Pîrscov, 
judeţul Buzău, CIF 2809556, în conformitate cu dovada privind 
disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 17223/20.07.2016 emisă de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău; 

Art.5 Sediul social al societăţii AQUA PIRSCOV SRL va fi situat în 
imobilul din comuna Pirscov , satul Pirscov , nr.171 A, judetul Buzau. 

Art.6 Se aprobă participarea comunei Pîrscov, prin Consiliul local al 
acesteia, în calitate de asociat unic al societăţii AQUA PÎRSCOV SRL la 
constituirea capitalul social al acesteia cu un aport în numerar subscris şi 
integral vărsat, în valoare totală de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale cu o 
valoare nominală pentru fiecare parte socială de 10 lei, reprezentând 100% 
din capitalul social al societăţii şi cota de participare la beneficii şi pierderi. 
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Art.7 Obiectul de activitate al societăţii este: 
 
a)Domeniul principal de activitate:  - COD CAEN - 360 

Captarea,tratarea si distributia apei  
 
a.1)Activitatea principală:  - COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea şi 

distribuţia apei 
a.2)Activitatea secundară - COD CAEN 3700 - Colectarea şi 

epurarea apelor uzate 
Art.8 Se numeşte în funcţia de administrator al societăţii .AQUA 

PIRSCOV  S.R.L., domnul Avrigeanu Valentin, cetatean roman, nascut la 
data de 02.02.1979 in comuna Pirscov , cu domiciliul in comuna Pirscov, 
sat Pirscov, nr.823,identificat cu C.I., seria XZ nr. , eliberat la data de 
09.02.2015 , având CNP  . 

Art.9 (1)Mandatul administratorului desemnat la articolul precedent 
este de un an , cu posibilitatea prelungirii.  

(2) Salariul de bază lunar al administratorului se stabileşte la nivelul 
salariului pentru personalul bugetar contractual cu încadrarea de 
administrator I, conform legislaţiei în vigoare; 

(3) Administratorul reprezintă legal societatea cu utilizarea semnăturii 
atât in relatiile cu tertii cât şi în justitie. 

Art.10 Durata pentru care se înfiintează societatea AQUA PÎRSCOV 
SRL este nedeterminata, incepând cu data inmatriculării acesteia la Oficiul 
Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Buzău. 

Art.11 Dizolvarea  şi  lichidarea societăţii cu asociat unic se face 
conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.12 Se imputerniceste primarul comunei Pirscov – domnul Mihai 
Daniel cetatean roman, nascut la data de 06.05.1966 in comuna Pirscov, 
judetul Buzau, cu domiciliul in comuna Pirscov,sat Pirscov, nr.  , judetul 
Buzau  identificat cu C.I., seria XZ nr.  , eliberat la data de 28.07.2010 si 
avand CNP   , ca în numele şi pentru asociatul unic sa semneze Actul 
Constitutiv al societăţii AQUA PÎRSCOV SRL. 

Art.13 Parte din personalul Serviciului Alimentare cu Apă ar putea fi 
preluată de către societatea AQUA PÎRSCOV SRL, iar cealalta parte a 
personalului va ramane in cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Pîrscov, în condiţiile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicată cu  
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Art.14 Se aprobă ca delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă al comunei Pîrscov prin atribuirea directă a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă al comunei, inclusiv 
concesionarea sistemelor de alimentare cu apă aferente acestuia, să fie 
făcută către  societatea AQUA PÎRSCOV SRL, cu asociat unic comuna 
Pîrscov, prin Consiliul local al comunei Pîrscov . 

Art.15 Activităţile specifice serviciului de alimentare cu apă care vor 
face obiectul contractului de delegare sunt: 

a) captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane; 
b)tratarea apei brute; 
c)transportul apei potabile şi/sau industriale; 
d)înmagazinarea apei; 
e)distribuţia apei potabile şi/sau industriale 
Art.16 Se aproba Actul Constitutiv al societăţii AQUA PÎRSCOV SRL, 

în conformitate cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre 
Art.17 Se imputerniceste primarul comunei Pirscov – domnul Mihai 

Daniel cetatean roman, nascut la data de 06.05.1966 in comuna Pirscov, 
judetul Buzau, cu domiciliul in comuna Pirscov,sat Pirscov, nr.  , judetul 
Buzau  identificat cu C.I., seria XZ nr.  , eliberat la data de 28.07.2010 si 
avand CNP   , sa emită dispoziţia privind constituirea comisiei de 
inventariere, care ulterior se va constitui în comisie de predare, a bunurilor 
mobile şi imobile proprietate publică sau privată a comunei aferente 
serviciului de alimentare cu apă, în vederea delegării; 

Art.18 (1)Se imputerniceste primarul comunei Pirscov – domnul 
Mihai Daniel cetatean roman, nascut la data de 06.05.1966 in comuna 
Pirscov, judetul Buzau, cu domiciliul in comuna Pirscov,sat Pirscov, nr.  , 
judetul Buzau  identificat cu C.I., seria XZ nr.  , eliberat la data de 
28.07.2010 si avand CNP    ca în numele şi pentru asociatul unic să 
completeze şi să semneze, declaraţia pe propria răspundere privind 
deţinerea calităţii de asociat unic  într-o singură societate cu răspundere 
limitată pentru a fi depusă la Registrul Oficiului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Buzău.  
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(2) Se imputerniceste primarul comunei Pirscov – domnul Mihai 
Daniel cetatean roman, nascut la data de 06.05.1966 in comuna Pirscov, 
judetul Buzau, cu domiciliul in comuna Pirscov,sat Pirscov, nr.  , judetul 
Buzau  identificat cu C.I., seria XZ nr.  , eliberat la data de 28.07.2010 si 
avand CNP   , ca personal sau prin împuternicit să efectueze toate 
demersurile şi să semnezeze orice cerere sau acte necesare pentru 
înregistrarea şi înmatricularea societăţii comerciale AQUA PÎRSCOV SRL 
cu asociat unic comuna Pîrscov prin Consiliul local al comunei Pîrscov, 
pentru deschiderea contului de capital al societăţii, precum şi în faţa tuturor 
instituţiilor şi autorităţilor abilitate.  

(3) Persoana împuternicită conform art.19 alin.(2) va acţiona numai în 
limitele prezentului mandat, atribuţiile sale încetând la momentul finalizării 
procedurilor de înregistrare a societăţiii comerciale AQUA PÎRSCOV SRL  

Art.19 Cheltuielile necesare înfiinţării AQUA PÎRSCOV SRL se 
asigură din bugetul local al Consiliului local al comunei Pîrscov. 

Art.20 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art.21Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
împuterniceşte  Primarul comunei – domnul  Mihai Daniel.    

Art.22 Prezenta hotărâre se comunică : 
                       - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău; 
                       - Primarului comunei  Pirscov; 
                       - A.N.R.S.C.; 
                       - Compartimentelor de specialitate interesate 

 
          Presedinte de sedinta , 

Consilier Balanescu Tudora 
 

Pirscov, 04 august 2016. 
Nr. 27. 

                                                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                     Secretarul  comunei Pirscov ,Calen Neculai 
                                                                          
                                                                                   
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta din data de  

04.08. 2016  cu respectarea prevederilor art. 45  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice 
locale , republicata si actualizata  , cu un numar de 15 voturi pentru ,  - abtineri si - voturi impotriva , din 
numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta 
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