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3. Membrii iniţiali (fondatori) ai  A.D.I. „Buzau 2008” au fost: Judeţul Buzău, Municipiul 

Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Oraşul Nehoiu, Oraşul Pogoanele şi Oraşul Pătârlagele. 
  În prezent Asociaţia este constituită din 50 de membri asociaţi reprezentând unităţile 

administrativ-teritoriale după cum urmează: Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Municipiul 

Râmnicu Sărat, Oraşul Nehoiu, Oraşul Pogoanele şi Oraşul Pătârlagele, Comuna Pietroasele, 

Comuna Merei, Comuna Ulmeni, Comuna Siriu, Comuna Cislău, Comuna Chiojdu, Comuna 

Măgura, Comuna Săpoca, Comuna Verneşti, Comuna Smeeni, Comuna Vipereşti, Comuna 

Valea Râmnicului, Comuna Topliceni, Comuna Grebănu, Comuna Cernăteşti, Comuna Beceni, 

Comuna Calvini, Comuna Murgeşti, Comuna Puieşti, Comuna Mânzăleşti, Comuna Vintilă 

Vodă, Comuna Lopătari, Comuna Săruleşti, Comuna Costeşti, Comuna Amaru, Comuna Gura 

Teghii, Comuna Vadu Paşii, Comuna Săhăteni, Comuna Valea Salciei, Comuna Florica, 

Comuna Năeni, Comuna Cozieni, Comuna Padina, Comuna Mărgăriteşti, Comuna Movila 

Banului, Comuna Colţi, Comuna Cilibia, Comuna Vîlcelele, Comuna Bozioru, Comuna Băleşti, 

Comuna Chiliile, Comuna Căneşti, Comuna, Ţinteşti şi Comuna Bălăceanu. 

4. Structura Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” este următoarea : 
a. Adunarea Generală – este organul de conducere format din toţi reprezentanţii 

asociaţilor. 

b. Consiliul Director – este organul executiv de conducere al Asociaţiei fiind format din: 

- domnul Neagu Petre-Emanoil – Președintele Consiliului Județean  Buzău -  Preşedintele 

Asociaţiei 

- domnul Cîrjan Sorin Valentin - Primarul Municipiului Râmnicu Sărat 

- domnul Gherghiceanu Ion – Primarul Orașului Pătârlagele 

- domnul Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău 

- domnul Milea Ionuţ – Primarul Oraşului Nehoiu 

 

c. Aparatul Tehnic - pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia are un  aparat 

tehnic propriu, condus de un director executiv, iar membrii aparatului tehnic au calitatea de 

salariaţi ai Asociaţiei. În anul 2020 aparatul tehnic a avut un număr de 5 salariaţi. 

d.    Comisia de cenzori – controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de S.C. EXCONTA 

FM S.R.L. Buzău. 
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II. Documente constitutive -  Modificări ale Statutului şi Actului constitutiv ale 
Asociaţiei   

 Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei au suferit modificări ca urmare a:  

a)   schimbării sediului social al Asociaţiei din Buzău, str Unirii bl 8 FGH în Buzău str. Ion 

Băieşu, bl 4-5, etaj 1;  

b) primirii Comunelor Căneşti,Ţinteşti şi Bălăceanu în calitate de noi membri ai Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”;  

c) completării cu încă 2 membri a Consiliului Director, conform noutăţilor legislative aduse de 

Codul administrativ prin OUG nr. 57/2019. 

 

III. Şedinţe ale Adunărilor Generale ale Asociaţiei şi hotărârile adoptate 
 În anul 2020 membrii asociaţi  s-au  întrunit în 4 şedinţe ale Adunării Generale şi au 

fost adoptate un număr total de 19 de hotărâri. 

 Şedinţa din data de 31.01.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 8 hotărâri după cum 

urmează: 

1. Hotărârea nr. 1 din data de 31.01.2020 privind alegerea reprezentanţilor organelor de 

conducere ale Asociației şi aprobarea modificării Statutului şi Actului constitutiv ale A.D.I. 

“Buzău 2008”; 

2. Hotărârea nr. 2 din data de 31.01.2020 privind aprobarea modificării Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciilor  de alimentare cu apă şi de canalizare; 

3.  Hotărârea nr. 3 din data de 31.01.2020 privind aprobarea cuantumului cotizației, pentru 

anul 2020, a membrilor A.D.I. “Buzău 2008”;. 

4. Hotărârea nr. 4 din data de 31.01.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli, pentru anul 2020 al A.D.I. “Buzău 2008”; . 

5. Hotărârea nr. 5 din data de 31.01.2020 privind avizarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli, pentru anul 2020 al  Companiei de Apă S.A. Buzău;. 

6. Hotărârea nr. 6 din data de 31.01.2020 privind Avizarea Strategiei Companiei de Apă 

SA Buzău propusă de către Consiliul de administraţie, pentru anul 2020; . 
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7. Hotărârea nr. 7 din data de 31.01.2020 privind aprobarea Programului Activităţilor 

Planificate al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru anul 2020;. 

8. Hotărârea nr. 8 din data de 31.01.2020 privind aprobarea Nivelului Indicatorilor de 

performanță din Contractul de Delegare, pentru anul 2020; . 

 

 Şedinţa din data de 16.03.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 3 hotărâri după cum 

urmează: 

 

1. Hotărârea nr. 9 din data de 16.03.2020 privind aprobarea Situațiilor financiare ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aferente anului 2019 (bilanț, contul 

rezultatului exercițiului, raportul comisiei de cenzori și repartizarea rezultatului exercițiului 

financiar);. 

2. Hotărârea nr. 10 din data de 16.03.2020 privind aprobarea descărcării de gestiune a 

membrilor Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, 

pentru exerciţiul financiar al anului 2019; 

3. Hotărârea nr. 11 din data de 16.03.2020 privind alegerea Preşedintelui Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 

 

 Şedinţa din data de 27.04.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 5 hotărâri după cum 

urmează: 

 

1. Hotărârea nr. 12 din data de 27.04.2020 privind avizarea Bilanţului contabil şi a Situaţiilor 

financiare ale Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău pentru exerciţiul 

financiar al anului 2019. 

2. Hotărârea nr. 13 din data de 27.04.2020 privind avizarea Repartizării profitului net pe 

anul 2019 la Compania de Apă SA Buzău. 

3. Hotărârea nr. 14 din data de 27.04.2020 privind avizarea Raportului anual asupra 

activităţii de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2019. 

4. Hotărârea nr. 15 din data de 27.04.2020 privind avizarea Raportului financiar de audit 

extern pe anul 2019 la Compania de Apă SA Buzău 

5. Hotărârea nr. 16 din data de 27.04.2020 privind aprobarea tarifului serviciului conex, 

pentru prestare dezinfecţie domeniul public practicat de S.C. Compania de Apă S.A.  Buzău 
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 Şedinţa din data de 14.12.2020 în cadrul căreia au fost adoptate 3 hotărâri după cum 

urmează: 

1. Hotărârea nr. 17 din data de 14.12.2020 privind aprobarea Programului Activităţilor 

Planificate al societăţii Compania de Apă SA Buzău pentru anul 2021. 

2. Hotărârea nr. 18 din data de 14.12.2020 privind modificarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Companiei de Apă SA 

Buzău. 

3. Hotărârea nr. 19 din data de 14.12.2020 privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul 

Constitutiv al Operatorului Regional – S.C. Compania de Apă S.A. Buzău în sensul radierii 

punctelor de lucru Contorizare, Castelul de Apa, Serviciul Comercial şi Murgeşti. 

 

 

IV. Consiliul Director al Asociaţiei; 
    Pe parcursul anului 2020 membrii Consiliului Director s-au întrunit înaintea începerii 

şedinţelor Adunărilor Generale ale Asociaţiei pentru a dezbate şi analiza problemele de pe 

ordinea de zi, referitoare la responsabilităţile privind activitatea sa, asigurându-se astfel buna 

desfăşurare a şedinţelor  Adunărilor Generale ale Asociaţiei. 

 
V. CONTRACTUL DE DELEGARE   
 

În anul 2020 au fost încheiate 5 acte adiţionale la Contractul de delegare a Gestiunii 

semnat cu  operatorul regional - SC Compania de Apă SA Buzău, după cum urmează: 

1. Actul adiţional nr. 79/31.01.2020 referitor la Strategia de tarifare pentru perioada 2020-

2025 şi încetarea aplicabilitatţii actului adiţional nr. 78/03.12.2019. 

2. Actul adiţional nr. 80/03.03.2020 referitor la ajustarea inventarului bunurilor de retur 

puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea Delegantă şi care sunt în domeniul public 

al Municipiului Râmnicu Sărat. 

3. Actul adiţional nr. 81/25.03.2020 referitor la completarea inventarului bunurilor de retur 

puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea Delegantă şi care sunt în domeniul public 

al Comunei Murgeşti.  
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4. Actul adiţional nr. 82/ 07.05.2020 referitor la completarea inventarului bunurilor de retur 

puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea Delegantă şi care sunt în domeniul public 

al oraşului Pătârlagele.  

5. Actul adiţional nr. 83/18.08.2020 referitor la ajustarea inventarului bunurilor de retur 

puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea Delegantă şi care sunt în domeniul public 

al Municipiului Buzău. 

 

VI. Activitatea privind exercitarea  atribuţiilor de autoritate tutelară  
 

Începând cu anul 2016, în conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” exercită, în numele și pe seama 

unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, calitatea de autoritate tutelară asupra 

operatorului regional Compania de Apă SA Buzău.  

 

 „ART. 27  (1) Regulile de guvernanţă corporativă prevăzute de Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

111/2016, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor regionali prevăzuţi la art. 2 lit. h). 

  (2) În sensul dispoziţiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

111/2016, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la 

capitalul social al unei societăţi sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuţiile de autoritate 

publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea 

asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în actul 

constitutiv/de înfiinţare. 

  (3) Prin excepție de la alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului 

de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de 

dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de 

dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.” 
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În sensul aplicării dispoziţiilor legii,  Asociaţia: 

1. - a completat şi a depus, în termen, Formularul S 1100 – privind  Monitorizarea aplicării 

prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice.  

2. – a elaborat şi a publicat pe site-ul propriu Raportul anual privind activitatea Companiei de 

Apă SA Buzău întocmit în conformitate cu dipoziţiile art. 58 din OUG nr. 109/2011.  

 

 

VII. Situaţia financiară a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aferenta 
perioadei ianuarie  – decembrie 2020 

 
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”, și-a desfășurat activitatea 

financiar-contabilă conform Ordinului Nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 

 Cotizațiile membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008 ” valabile 

pentru anul 2020 s-au calculat conform modului aprobat prin Hotărîrea  nr.16/30.07.2010 și 

anume: produsul dintre numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ teritorială membră 

A.D.I. „ Buzău 2008 “ și coeficientul aprobat prin hotărârea nr.16, la care s-a adăugat suma 

neachitată din cotizația anului 2019, venituri aprobate prin Hotărârea 3/22.01.2019, privind 

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“Buzău 2008 “ pentru exercițiul financiar al anului 2019.  

Anul acesta procentul de încasare al cotizațiilor a fost doar de 53,93 %, astfel că din cei 50 de 

asociați, 32 de asociați și-au achitat integral cotizația, iar 13 asociați nu au achitat cotizațiile 

anului 2020 sau restanțe, iar restul au achitat parțial, deși toți membrii au fost înstiințați la 

începutul anului, pentru a-și prevede aceste cotizații în bugetul de venituri și cheltuieli al 

unității admnistrativ-teritoariale membre ADI ”Buzău 2008”, cât și periodic pentru a asigura o 

evidență sigură și un suport informațional membrilor asociați, astfel că situația cotizațiilor 

încasate este următoarea: 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
Cotizatii 
aprobate  

2019 
Cotizatii 
aprobate  

2020 

Restante 
anii 

precedenti Total 
2020 Sold 

1 Municipiul Buzau 179.016 179.016 16 179.032 0 
2 Judetul Buzau 100.000 100.000 0 100.000 0 
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3 Municipiul Rm Sarat 50.765 50.765 0 50.765 0 
4 Orasul Nehoiu 15.317 15.317 63.241 78.558 78.558 
5 Orasul Patarlagele 10.956 10.956 10.956 21.912 10.956 
6 Orasul Pogoanele 10.185 10.185 0 10.185 0 
7 Com Merei 9.524 9.524 0 9.524 0 
8 Com Pietroasele 4.621 4.621 0 4.621 0 
9 Com Siriu 4.495 4.495 4.495 8.990 0 

10 Com Ulmeni 4.479 4.479 0 4.479 242 
11 Com Sapoca 4.627 4.627 18.508 23.135 18.508 
12 Com Cislau 6.576 6.576 39.456 46.032 46.032 
13 Com Vernesti 12.086 12.086 0 12.086 0 
14 Com Magura 3.137 3.137 0 3.137 0 
15 Com Chiojdu 4.913 4.913 4.913 9.826 0 
16 Com Valea Ramnicului 7.595 7.595 0 7.595 0 
17 Com Grebanu 7.447 7.447 0 7.447 0 
18 Com Topliceni 5.712 5.712 0 5.712 0 
19 Com Viperesti 4.890 4.890 39.694 44.584 44.584 
20 Com Smeeni 9.309 9.309 72.644 81.953 81.953 
21 Com Cernatesti 5.386 5.386 0 5.386 0 
22 Com Beceni 6.164 6.164 36.984 43.148 43.148 
23 Com Calvini 6.350 6.350 0 6.350 0 
24 Com Manzalesti 3.627 3.627 18.135 21.762 21.762 
25 Com Murgesti 1.352 1.352 4.056 5.408 1.352 
26 Com Puiesti 5.804 5.804 0 5.804 0 
27 Com Vintila Voda 4.383 4.383 4.383 8.766 8.766 
28 Com Lopatari 5.939 5.939 0 5.939 0 
29 Com Sarulesti 1.884 1.884 0 1.884 0 
30 Com Amaru 3.696 3.696 14.784 18.480 18.480 
31 Com Costesti 6.744 6.744 33.720 40.464 40.464 
32 Com Gura Teghii 4.815 4.815 0 4.815 0 
33 Com Vadu Pasii 13.035 13.035 13.035 26.070 0 
34 Com Sahateni 4.547 4.547 0 4.547 0 
35 Com Valea Salciei 1.086 1.086 0 1.086 0 
36 Com Florica 2.236 2.236 0 2.236 0 
37 Com Naeni 2.527 2.527 0 2.527 0 
38 Com Cozieni 2.995 2.995 0 2.995 0 
39 Com Padina 5.755 5.755 0 5.755 0 
40 Com Margaritesti 976 976 0 976 0 
41 Com Movila Banului 3.816 3.816 11.448 15.264 15.264 
42 Com Colți 1.532 1.532 1.532 3.064 1.532 
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43 Com Cilibia 2.610 2.610 5.220 7.830 7.830 
44 Com Vâlcelele 2.222 2.222 0 2.222 0 
45 Com Bozioru 1.625 1.625 0 1.625 0 
46 Com Balesti 2.717 2.717 2.717 5.434 0 
47 Com Chiliile 872 872 0 872 0 
48 Com Canesti 0 1.257 0 1.257 1.257 
49 Com Tintesti 0 6.325 0 6.325 6.325 
50 Com Balaceanu 0 2.285 0 2.285 0 
  Total cotizatie 560.345 570.212 399.937 970.149 439.432 

 

Veniturile prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” au prevăzut pe lângă cotizații suma de 500 lei 

aferentă veniturilor financiare, fiind aprobată în AGA / 31.01.2020 suma totală a veniturilor de 

970.650 lei. În anul 2020 s-au realizat venituri din vânzarea activelor (auto Logan achiziționat 

în anul 2009) în sumă de 10.000 lei, venituri neprevăzute în BVC inițial. Pentru cheltuieli a fost 

bugetată aceași valoare, în principal fiind orientate pe buna funcționare a  aparatului tehnic, 

bugetul de venituri și cheltuieli a fost executat după cum urmează: 

INDICATORI 
Nr  

Realizat 2020 
 rd 

Buget aprobat 
2020 

I. VENITURI TOTALE, din care:  (rd 02+rd 
03+rd 04) 1 970.650 533.156 

1. Venituri din cotizatii 2 570.212 476.805 

2.Venituri din cotizații - restanțe 3 399.937 46.351 

3. Venituri financiare  4 500 0 

4. Alte venituri 5 0 10.000 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care; 
 

6 970.650 495.456 

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 7 203.937 27.464 
* cheltuieli cu materialele consumabile și  obiecte de 
inventar 8 29.900 10.535 
*cheltuieli cu energia și apa  9 5.000 0 
*cheltuieli cu chiria 10 29.792 0 
* cheltuieli privind serviciile executate de terți 11 139.265 16.929 
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate 12 1.500 979 

3. Cheltuieli cu personalul, din care: 13 697.469 443.276 
*salarii brute; 14 638.268 414.143 
*contributia asiguratorie de munca 15 14.361 9.393 
*alte cheltuieli cu personalul 16 44.480 19.740 
4. Alte cheltuieli de exploatare, din care: 17 32.000 23.737 
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*majorări, penalități și amenzi; 18 2.000 125 
*amortizare; 19 30.000 23.612 
5. Cheltuieli financiare, din care: 20 2.000 0 
*cheltuieli privind dobânzile; 21 1.000 0 
*cheltuieli din diferențe de curs valutar; 22 1.000 0 
6. Cheltuieli extraordinare 23 2.000 0 
7. Acoperirea pierderilor din anii precedenți 24 31.722 0 

III.  EXCEDENT 25 0 37.701 
 

Cheltuielile de funcționare ale aparatului tehnic au fost realizate în cel mai optim mod pentru a 

asigura o funcționare eficientă a activității, astfel încât asociația a încheiat exercițiul financiar 

cu un excedent de 37.701 lei .  

Din punctul de vedere al cash-flow-lui s-a înregistrat la sfârșitul anului 2020 o creștere de 

3,24% față de cel propus la începutul anului, iar  în contabilitatea asociației ramânând de plată 

doar datoriile privind contribuțiile de plată la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurările Sociale de 

Stat scadente în luna ianuarie 2020 și un sold la furnizori de 1.573 lei. 

 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 va fi supusă spre aprobare 

Adunării Generale  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  „Buzău 2008“. 

                                                                                                                                                   

 
VIII. Raportul tehnic pentru perioada de referinţă:  ANUL  2020 

La data de 31.12.2020, Compania de Apă SA Buzău, asigură gestionarea serviciului de 

alimentare cu apă din 34 UAT-uri dintre care 12 au şi servicii de canalizare astfel:  Municipiile 

Buzău, Rm.Sărat, oraşele Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele; comunele   Merei, Pietroasele, 

Ulmeni, Siriu, Cislău, Verneşti, Chiojdu, V.Râmnicului, Grebanu, Topliceni, Săpoca, 

Mânzăleşti, Vipereşti, Cernateşti, Beceni, Vintilă Vodă, Puieşti, Murgeşti, Săruleşti, Costeşti, 

Săhăteni, Valea Salciei, Padina, Năeni, Cozieni, Măgura, Calvini, Movila Banului şi Florica 

(Serviciul delegat-fară operare). 

            Populaţia deservită pe întreaga arie de operare este : 

Alimentare cu apă – 261.527 locuitori  

Canalizare – 185.900 locuitori 

           Prin următoarele : 

Număr total branşamente – 60.971 buc. 

Număr branşamente contorizate – 59.860 buc. 
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Lungime reţea apă – 1548 Km. Din care de distribuţie – 1350 Km. 

Lungime reţea canalizare – 420 Km. 

Număr racorduri de canalizare – 26.498 buc. 

 

Contracte şi convenţii încheiate cu utilizatorii : 

Contracte persoane fizice – 53.665  

Contracte persoane juridice – 3.198 

Convenţii persoane fizice – 17.757 

 

   Activitatea desfaşurată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” pe 

perioada anului 2020 reflectă,  o componentă primordială, monitorizarea Contractului de 

Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apa/Canal. Din punct de vedere  tehnic  activitatea s-a 

concretizat prin următoarele activităţi îndeplinite :  

1. S-a realizat analiza  raportului tehnic  ce face parte din categoria rapoartelor anuale, 

coroborat cu indicatorii de performanţă ai Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare 

     Analiza evidenţiază toţi parametrii tehnici ce constituie un barometru atât pentru apa 

potabilă cât şi pentru apa uzată, si anume: 

        -  gradul de conectare la reţeaua de apă potabilă;  gradul de conectare la reţeaua de 

canalizare; nivelul de contorizare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă; grad de 

conformare al calităţii apei potabile şi a apei uzate tratate.  Rezultatul acestei analize corelată 

cu analiza comparativă a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare, a celor prognozaţi comparativ cu cei realizaţi, evidenţiază următoarele rezultate 

pentru anul 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ► Creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de apă potabilă – grad de 

conectare  87,14 % pentru anul 2019. 

 ►Creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de canalizare – grad de conectare  

61,94 % pentru anul 2019. 

 ► Creşterea nivelului de contorizare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă – grad de 

realizare  98,20 % pentru anul 2019. 

 ► Gradul de conformare cu calitatea apei potabile este de 100,00 % pentru anul 2019. Unele 

UAT-uri (Pietroasele, Rm. Sarat, Ulmeni, Cislău, Chiojdu, Grebănu, Mânzăleşti, Vipereşti, 

Beceni, V.Voda, Puieşti, Murgesti, Sarulesti, Costesti, Sahateni, Valea Salciei, Cozieni, Padina, 
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Măgura, Năeni, Calvini, Movila Banului) sunt în curs de conformare şi au ţinte de conformare 

dupa realizarea programelor investiţionale. 

► Gradul de conformare cu calitatea apei uzate tratate este de 96,38 % pentru anul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2019. U.A.T.-urile/aglomerarile cu ţinta de conformare "conformat" (Merei, Cernăteşti, Chiojdu, 

Cislău, Beceni) sunt calculate pe baza randamentelor staţiilor de epurare conform H.G. 

188/2002. Staţiile de epurare "în curs de conformare" necesită investiţii programate prin POIM 

şi/sau alte surse. 

      Rezultatele  exprimă o creştere a gradului de conectare şi racordare la sistemele de 

alimentare cu apa/canal, a nivelului de contorizare, precum şi o creştere a calităţii apei 

potabile furnizate şi a apei uzate tratate. În concluzie toţi aceşti parametri  constitue un 

barometru al calităţii serviciilor furnizate, ce se vor îmbunătăţii prin noi investiţii pentru întreaga 

arie de operare, gradual şi pe faze de finanţare. 

   2. S-a efectuat analiza privind informarea făcuta de Compania de Apă – Buzău în legatură 

cu interconectarea sistemului de alimentare cu apă Nehoiu (loc. Mlajet) cu sistemul de 

alimentare cu apă Pătârlagele (loc. Dragănoi).  
Sumele necesare realizării sunt prevăzute BVC/ 2019 ulterior aprobării acestuia s-a elaborat 

documentaţia tehnică necesară, s-a obţinut de la Consiliul Judeţean Certificatul de Urbanism 

nr. 23/18.03.2019 (cu prelungire valabilitate până în 2021), s-au obţinut avizele de la toţi 

deţinătorii de utilităti, A.P.M. Buzau, D.J.S.P. Buzau, I.S.JU. si U.A.T. Pătârlagele, mai puţin 

acordul U.A.T. Nehoiu. 

Solutia,  privind  realizarea acestei lucrari de interconectare, ar fi înţelegerea amiabilă dintre 

cele doua U.A.T. – uri implicate Nehoiu si Pătârlagele.                                   
   3.  S-au monitorizat situaţiile  autorizaţiilor de gospodarire a apelor, autorizaţiilor sanitare, 

precum şi autorizaţiilor de mediu, pentru toate UAT-urile care fac parte din asociaţie, în 

conformitate cu „Contractul de delegare”; capitolul III – Părţile contractante; Secţiunea 2 – 

Obligaţiile operatorului ;  Articolul 18 – Principiile de bază ale serviciului; Punctul 1 – Să obţină 

de la autorităţile competente;  

    4. S-a efectuat monitorizarea întreruperilor privind furnizarea apei potabile pe întreaga arie 

de operare a operatorului regional (intervenţii programate de către operator şi avarii 

accidentale).  
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    5. S-a efectuat analiza şi verificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor conexe la serviciile de 

furnizare apă potabilă şi serviciile de canalizare – epurare propuse spre aprobare de către 

Operatorul Regional . 

    6. S-a efectuat monitorizarea (conform art. 46 din HG 974/2004) a Bilanţurilor referitoare la 

funcţionarea sistemului, Supravegherea calităţii apei potabile, lucrări realizate în 2020 cât şi 

Planurile de supraveghere a calităţii apei pentru anul 2020, avizate de DSP-Buzău întocmite în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, în toate zonele de apă potabilă din întreaga arie de 

operare a Operatorului Regional şi au fost informate toate primăriile membre din cadrul A.D.I. 

Buzău 2008 . 

Numărul de buletine de analiză a fost 278 buletine. 

    7.  S-a efectuat analiza Anexei 4 (BVC 2020 CA – Buzău) privind Programul de investiţii, 

dotări şi surse de finanţare ale acestora . 

    8. Analiza Studiului de Fezabilitate, în vederea implentării “Proiectului regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020” s-a concretizat 

în Hot. 18/26.09.2019 prin care s-a avizat Studiul de Fezabilitate, precum şi indicatorii tehnico-

economici ai proiectului,prezentaţi sintetic în tabelele de mai jos: 

 

 Tabel 1.  Indicatorii fizici aferenţi sistemului de alimentare cu apă din localităţile 
impactate de proiect 

Nr. 
Crt. 

Descriere U.M. 
Total 
obiecte 

1 Foraje noi buc 57 
2 Reabilitare foraje 

 

buc 1 
3 Extindere si reabilitare captare cu dren 

 

buc 1 
4 Reabilitare captare de suprafata / Reabilitare denisipator 

 

buc 2 
5 Conducta de aductiune/transport/legatura noua 

 

m 103.802 
6 Conducta de aductiune - reabilitare 

 

m 17.924 
7 Conducte de descarcare in emisar/evacuare apa spalare 

 

m 3.508 
8 Statie de clorinare noua 

 

buc 18 
9 Statie de tratare noua 

 

buc 3 
10 Statie de tratare - reabilitare si extindere 

 

buc 2 
11 Rezervor de inmagazinare nou 

 

buc 15 
12 Rezervor de inmagazinare - reabilitare 

 

buc 9 
13 Retea de distributie (cu executie bransamente) - extindere 

 

m 143.107 
14 Retea de distributie (cu executie bransamente) - 

reconfigurare/reabilitare 

 

m 89.047 
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Tabel 2. Indicatorii fizici aferenţi sistemului de canalizare din localităţile impactate de 
proiect 

Nr. 
Crt. 

Descriere U.M. 
Total 
obiecte 

1 Retea de canalizare (cu executie racorduri) - extindere m 441.856 
2 Retea de canalizare (cu executie racorduri) - reabilitare m 5.379 
3 Colector m 37.291 
4 Conducte de refulare apa uzata menajera - noi m 55.681 
5 Bazin de retentie buc 2 
6 Extindere capacitate statie de epurare care deserveste aglomerări sub 

  

buc 2 
7 Statii de epurare noua care deserveste aglomerări sub 10.000 l.e. buc 2 
8 Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta buc 1 
 

    9.  S-au analizat, potrivit art.17; alin.2 (a); pct.4;lit. (e) din Statutul  A.D.I. Buzău 2008 

coroborat cu prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă şi canalizare (art. 46) următoarele:                   

 - Programul de investitii, dotari şi surse de finanţare 2020;                                                         

-  Necesarul de reparaţii echipament si utilaje pe anul 2020 ;                                                           

-  Planul de producţie pentru anul 2020; 

 

IX. Pe parcursul anului 2020  pentru funcţionarea asociaţiei în registrul intrări/ieşiri au 
fost înregistrate la corespondenţă 541 adrese referitoare la : 

 

 Corespondenţă cu Preşedintele A.D.I. ”Buzău 2008”    =   17 adrese; 

 Corespondenţă cu membrii asociaţi                       =   388 adrese; 

 Corespondenta cu Operatorul Regional                                         =   32 adrese; 

 Corespondenţă cu alte instituţii                                   =   32 adrese; 

 Corespondenţă internă =   72 adrese. 
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În vederea comunicării prin sisteme informaţionale ,,A.D.I. Buzău 2008’’ a administrat  şi  

actualizat site-ul Asociaţiei www.adibuzau.ro .  

 
X. Obiective pentru anul 2021 
1. Definitivarea revizuirii Contractului de delegare; 

2. Continuarea exercitării drepturilor specifice de control şi informare privind operatorul; 

3. Continuarea elaborării de proceduri şi implementarea acestora; 

4. Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare 2016-2020; 

5. Elaborarea Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2021-2027; 

6. Monitorizarea executarii Contractului de Delegare; 

7. Creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 

8. Dezvoltarea legaturilor între A.D.I. Buzău 2008 şi celelalte A.D.I.–uri din România în 

vederea îmbunătăţirii cadrului instituțional și legislativ de desfășurare a activității Asociațiilor; 

9. Intensificarea colaborărilor cu Autorităţile de Management şi ale Organismelor 

intermediare care gestionează POIM 2014-2020. 

10. Organizarea și participarea la cursuri, conferințe, simpozioane, sesiuni cu tematică 

privind serviciile de apă și canalizare pentru dezvoltarea expertizei tehnice din domeniu şi 

pregătirii experților din asociații.  

11. Creșterea calității vieții, ca urmare a reabilitării și dezvoltării infrastructurii locale privind 

serviciul de apă și canalizare; 

12. Recuperarea sumelor restante datorate cu titlu de cotizaţie de către membrii asociaţi; 

13. Atragerea de noi membri în  Asociaţie pe baza studiilor de oportunitate. 
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32 
32 72 

 Corespondenţă cu Preşedintele ADI” 
Buzău 2008”   

Corespondenţă cu membrii asociaţi                     

Cu Operatorul Regional                                       

Corespondenţă cu alte instituţii  

Corespondenţă internă       

http://www.adibuzau.ro/
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XI. Activităţi ale Aparatului Tehnic 
 

În vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei, Directorul Executiv împreună cu 

echipa aparatului tehnic constituit din specialişti (jurist, economist, inginer şi secretar) a 

organizat, a coordonat şi a monitorizat implementarea acţiunilor prevăzute în documentele 

constitutive ale Asociaţiei şi în Contractul de delegare încheiat cu operatorul regional 

Compania de Apă SA Buzău, şi a desfăşurat activităţi, printre care: 

• a participat şi s-a implicat în elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului 

Buzău pentru perioada  2021-2027” realizată de către Consiliului Judeţean Buzău în 

colaborare cu Rom Activ Busness Consulting, prin furnizarea de date, informaţii şi documente 

necesare, în cadrul proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă şi optimizare 

a unor servicii pentru cetăţeni, la nivelul judeţului Buzău”, proiect finantat prin POCA 2014-

2020 Axa prioritară 2. 

• a realizat vizite în teritoriul judeţului Buzău, întalniri cu reprezentaţii UAT-urilor membre 

A.D.I. Buzău 2008 pentru monitorizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare,  şi 

identificarea nevoilor investiţionale pentru fiecare UAT în parte. 

• au fost puse în executare Hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director; 

• a asigurat suportul tehnic şi logistic pentru pregătirea şedinţelor Adunării Generale a 

Asociaţilor; 

• a monitorizat încasarea cotizaţiilor anuale şi a celor restante ale membrilor; 

• a fost exercitat dreptul specific de monitorizare şi control privind activitatea  Operatorului 

conform contractului de delegare; 

• au fost încheiate acte adiţionale la contractul de delegare a gestiunii; 

• au fost întocmite acte adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei;  

• au fost furnizate documente şi materiale-suport unităţilor administrativ-teritoriale 

• a participat la şedinţele Consiliilor locale si la şedinţele din cadrul Comisiilor de 

specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

• a urmărit respectarea legalităţii documentelor întocmite şi celor primite; 

• a urmărit apariţia de acte normative; 

• a efectuat activități de gestiune contabilă a asociației: 
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• a întocmit  statele de salarii și declarațiile corespunzătoare; 

• a întocmit balanța de verificare pe fiecare lună; 

• a întocmit situațiile  financiare; 

• a întocmit BVC-ul previzional; 

• a realizat execuția bugetară; 

• a întocmit  Programul  Anual de Achiziții  Publice; 

• a urmărit execuția Programului Anual de Achiziții Publice; 

• a întocmit referatele  de necesitate pentru fiecare achiziție efectuată; 

• a centralizat şi a arhivat documentele rezultate din activitatea Asociaţiei; 

• a participat la reuniuni profesionale şi la întâlniri ale Comisiei de Specialitate a 

Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară; 

• au fost intocmite proceduri pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul asociaţiei, 

respectiv pentru activitaţile de la nivelul aparatului tehnic al asociaţiei;  

 
Rapoarte rezultate din monitorizarea activităţii Companiei de Apă SA Buzău 

Ca urmare a monitorizării şi supervizării activităţii Operatorului regional - Compania de 

Apă SA Buzău,  salariaţii aparatului tehnic, funcţie de specialitate,  au întocmit propriile 

Rapoarte,   printre care: 

- Raport privind activitatea Companiei de Apă SA Buzău, în legatură cu respectarea 

prevederilor art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice; 

- Raport de monitorizare „Avize de conformitate” acordate operatorului regional 

Compania de Apa SA Buzau în anul 2019; 

- Raport  privind activitatea de soluţionare a litigiilor societăţii Compania de Apă SA 

Buzău; 

- Raport privind Relaţia Operatorului Regional Compania de Apă SA Buzău cu Utilizatorii, 

respectiv comunicarea media-online; 

- Referat analiza BVC Compania de Apă SA Buzău pentru anul 2020; 

- Raport general de monitorizare asupra activităţii Companiei de Apă SA Buzău la 

31.12.2019; 
















