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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea desființării  

Camerei Agricole Județene Buzău 
 

 

Consiliul Judeţean Buzău 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr.  402/10.01.2017; 

- adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău înregistrată sub  
nr. 400/10.01.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/25.03.2010 
privind înființarea Camerei Agricole Județene Buzău prin reorganizarea 

Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Buzău; 

- prevederile art. 2 din Legea nr. 157/15.07.2016 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, 

funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene 
și a municipiului București, 

 
       În temeiul art.91 alin.(1), alin. 2 lit. “b” şi art.97 din Legea  

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art. 1. Se ia act de desființarea, prin efectul legii, a Camerei Agricole 

Județene Buzău și preluarea activității, patrimoniului (parțial) și a personalului 

de către Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău. 
 

Art. 2. Dreptul de administrare al Camerei Agricole Județene Buzău 
pentru imobilele proprietate privată a Județului Buzău, situate în municipiul 

Buzău, strada Transilvaniei nr. 403 și municipiul Rm. Sărat, strada Focșani  
nr. 1 încetează pe data prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. Predarea-primirea bunurilor imobile și mobile (mijloace fixe și 

obiecte de inventar, alte materiale) se realizează pe bază de protocol între 
reprezentanți desemnați ai Consiliului Județean Buzău și Direcției pentru 

Agricultură Județeană Buzău până la 01.02.2017 pe baza situațiilor financiar-
contabile întocmite la 31.12.2016. 

 
Art. 4. SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău va depune diligențele legale 

pentru încadrarea personalului (muncitori calificați) care nu îndeplinesc 
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condițiile legale de preluare în structura de personal funcții publice la Direcția 
pentru Agricultură Județeană Buzău. 

 
Art. 5. Până la stabilirea  regimului juridic al bunurilor imobile prevăzute 

la art. 1 și al bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) care rămân 
în patrimoniul UAT Județul Buzău – Consiliul Județean Buzău, acestea se vor da 

în custodia SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 
 

Art. 6. Direcția economică, Direcția juridică și administrație publică 
locală și SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 7. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Buzău  

nr. 44/2013 și anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 265/2016 își încetează aplicabilitatea. 

 
Art. 8. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prevederilor prezentei hotărâri prin publicarea acesteia pe site-ul 
Consiliului judeţean Buzău, precum şi comunicarea hotărârii autorităţilor, 

instituţiilor și persoanelor interesate. 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 
                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU 
                                        MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

 
 

Nr. 2 
BUZĂU, 12 IANUARIE 2017 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi “pentru”, - voturi “împotrivă”, - abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul 
Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT 

Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului 
“Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ 
Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)”  
-  forma actualizată, ianuarie 2017 - 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere  

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată sub nr. 748/17.01.2017; 

 raportul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii, 
înregistrat sub nr. 749/17.01.2017; 

 avizul de legalitate al  Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

 prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice aferent Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 

6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare 
și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 

apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 14 și art. 45, alin 1, alin 2 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publica locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă promovarea proiectului “Stimularea mobilităţii la 

nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 
tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare si terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2. 
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        (2) Fișa proiectului – forma actualizată - este prevăzută în Anexa 
nr.1 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. (1) Se aprobă acordul de parteneriat – forma actualizată - între 

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău – lider de proiect si Unitatea 
Administrativ - Teritorială Comuna Robeasca, Unitatea Administrativ - 

Teritorială Comuna Săgeata, Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Vadu 
Pașii, în vederea implementării în comun a proiectului “Stimularea mobilităţii la 

nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 
tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)”, conform Anexei 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 
(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Stimularea mobilităţii la 
nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 

tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)”, în cuantum de 
121.414.069,80 lei, din care TVA 20.235.678,30 lei.  

 
Art. 4. Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

119.005.774,20 lei (inclusiv TVA), valoarea neeligibilă a proiectului în cuantum 
de 2.408.295,60 lei, și contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ - 

Teritoriale Județul Buzău, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 
în cuantum de 2.380.115,48 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea 

proiectului “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – 

Vadu Paşii (E85)”. 
 

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin 
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ 

Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Buzău. 

 
Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

 
Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere ale 

proiectului “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – 

Vadu Paşii (E85)” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia (cinci ani de 
la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare) se vor suporta 

de către Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău. 

 
Art. 8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 

semneze acordul de parteneriat, cererea de finanțare, contractul de finanțare, 
precum și toate actele necesare implementării proiectului. 

 
Art. 9. Hotărârile nr. 192/2016 și nr. 250/2016 ale Consiliului Judeţean 

Buzău își încetează aplicabilitatea. 
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Art. 10. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţa 
publică a prevederilor prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia pe site-ul 

Consiliului judeţean Buzău şi în Monitorul Oficial al Judeţului, precum şi 
comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU 

                                       MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
 
 

NR. 13 

BUZĂU, 19 IANUARIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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Anexa nr. 1 la HCJ Buzău nr. 13/2017 
 

Fișa proiectului  
”Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul  limita  județ Brăila - 
Robeasca – Vadu Paşii (E85)” 

- forma actualizată ianuarie 2017 - 
 

Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 
axa prioritară ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, 

prioritatea de investiții Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale 

Aplicant: Parteneriatul între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul 
Buzău și Comunele Robeasca, Săgeata, Vadu Pașii, având ca lider Unitatea 

Administrativ – Teritorială Județul Buzău 
Obiectivul specific al priorității de investiții îl reprezintă creșterea 

gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea 
rețelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor județene. 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui 
tronson de 36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la 

TEN-T, în zona limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Pașii – E85, județul 
Buzău. 

Principalele activități: 

I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare 

A.I.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare 

II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare 

A.II.1 Pregătirea Proiectului Tehnic (PT) și obținere Autorizație de 

Construire 

A.II.2 Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu 
operatorii economici 

A.II.3. Execuția lucrărilor de construcție 

A.II.4 Asistență tehnică și dirigenție de șantier 

A.II.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului 

A.II.6 Auditarea proiectului 

A.II.7 Managementul proiectului 

Date generale privind investiția propusă  

Drumul de interes regional DJ 203K (cel mai important drum al județului 

Buzău) este în administrarea Consiliului Județean Buzău, fiind încadrat în 
categoria funcțională a drumurilor de interes județean. Drumul are o lungime 

totală de 127,5 km, fiind drumul care străbate întregul județ, intersectându-se 
cu  drumul național european DN2(E85) în localitatea Mărăcineni (limita 

localității Vadu Pașii), deschizând astfel legătura cu zona Moldovei și DN 10 
spre județul Brașov. 

Tronsonul din drumul de interes regional DJ 203K care va fi modernizat 

în cadrul proiectului este cuprins între pozițiile kilometrice 0+000 și 36+680, 
este amplasat în sud-estul județului Buzău, în zona de câmpie, parcurge 

teritoriul administrativ al comunelor Robeasca, Săgeata și Vadu Pașii și se află 
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integral în domeniul public al județului. 

Este un drum de clasă tehnică IV, având următoarele elemente generale 
de gabarit: 

- lungime sector drum  - 36 680,00 m 

- platforma drumului  - 8,0 m 

- lăţimea căii de rulare  -        - 6,0 m; 

- acostamente   - 2x1,0 m; 

- încadrare    - borduri 

- viteza de proiectare   - 60 km/h. 

Lucrările de modernizare se vor desfășura pe traseul existent, 

menținându-se cele 2 benzi de circulație. 

Intervențiile vor fi realizate diferențiat pe sectoare delimitate de 
proiectant în funcție de gradul de degradare și traficul înregistrat:  

- pentru sectoarele cuprinse între km 0+000-20+700 și 27+200-29+100 se va 
aplica soluția de reconstruire a structurii rutiere + casete; 

- pentru sectoarele cuprinse între km 20+700-27+200 și 29+100-36+680 se 
va aplica soluția de reciclare  a structurii rutiere existente + casete. 

Forma în secțiune transverală este de tip acoperiș, cu pante transversale 
de 2,5% în aliniament, iar în curbe deverul va fi adaptat funcție de viteza de 

proiectare iar lățimea părții carosabile funcție de raza curbei. Acostamentele 
vor avea lăţimea de 1,00 m, lăţimea totală a platformei rezultând de 8.00 m. 

Acostamentele vor fi impermeabilizate complet având aceeaşi structură rutieră 
ca şi a părţii carosabile. Acostamentele vor avea pante de 4%. 

Pe tronsonul de drum au fost identificate două poduri importante care 
necesită intervenții: 

- podul de la poziția km 26+670 este amplasat în intravilanul localității 
Stăncești și asigură traversarea peste canal de irigație, a drumului județean 

nr.203K;  

- pasajul de la poziția km 32+560 este amplasat în localitatea Vadu Pașii 
și asigură traversarea drumului județean peste linia dublă de cale ferată - 

magistrala 500.  

În conformitate cu recomandările formulate de expertul tehnic, pentru 
pod au fost prevăzute lucrări de înlocuire a acestuia cu unul nou, iar pentru 

pasaj – lucrări de reabilitare. 

În zonele din intravilan se vor amplasa trotuare de 1,5 m lățime și piste 
de bicicliști cu lățimea de 1,0 m sau de 2,0 m, acolo unde spațiul disponibil o 
permite. Cele 236 de drumuri laterale vor fi amenajate pe o lungime de 1,30 m 

(la limita minimă de proprietate a județului) cu structuri rutiere adaptate la 

carosabilul existent, iar intersecţiile vor fi sistematizate în funcţie de traficul 
atras de acestea. La poziția kilometrică de capăt, respectiv 36+680, drumul 

județean se intersectează cu drumul național european DN2 (E85). 

Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, se vor proiecta şanţuri 
pereate pe toată lungimea cuprinsă în extravilan, în intravilan prevăzându-se 

rigole cu plăcuță carosabilă. Se vor înlocui podeţele tubulare cu lumina mai 
mică de 2,0 m, precum şi cele cu structuri foarte degradate, cu podeţe din 

elemente prefabricate tip P2. Toate celelalte podeţe se vor repara prin lucrări 
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adaptate la situația existentă, tencuieli, intervenții la camerele de cădere, 
timpane și racordări cu terasamentele, canale de descărcare etc. 

Rețelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicații care sunt 

amplasate în carosabil, acostamente sau în ampriza drumului și care pot fi 
afectate de execuția structurii rutiere, a casetei drumului, podețelor, sau alte 

lucrări proiectate vor fi reamplasate în plan vertical, protejate sau relocate, cu 
respectarea condițiilor administratorilor acestora. 

Se vor amenaja alveole pentru mijloacele de transport în comun, în afara 

părţii carosabile, precum şi refugii sau locuri de parcare, structura rutieră fiind 
similară cu cea din drum. 

Alveolele și trecerile de pietoni vor fi amenajate astfel încât să poată fi 
utilizate și de către persoanele cu dizabilități locomotorii. 

După execuția lucrărilor de amenajare a părții carosabile, se vor realiza 
marcaje longitudinale și transversale, se vor monta indicatoare de circulație. 
Tot ca elemente necesare pentru asigurarea siguranței circulației se vor monta 

butoni reflectorizanți în zonele cu risc mare de producere a accidentelor sau 
stâlpi de ghidaj pe porțiunile de traseu în care vizibilitatea pe timp de noapte 

este îngreunată, precum și avertizări luminoase în zona trecerilor pentru 

pietoni. 

Ca elemente de siguranță rutieră se vor realiza parapete metalice cu 
nivel de protecție ridicată de tip H1 sau H4b asigurându-se și lățimea de lucru 
pentru parapet. La intrările în localități, în ambele sensuri se vor prevedea ca 

măsuri de calmare a traficului, trei seturi a câte 6 benzi rezonatoare. La 

finalizarea lucrărilor de execuție se va executa bornarea traseului ținând cont 
de noile măsurători realizate în cadrul studiului topografic. Date tehnice ale 

investiţiei: lungime sector drum = 36,680 m; platforma drumului: 8,0 m; 
lățimea căii de rulare: 6,0 m; acostamente: 2x1,0 m; încadrare: benzi de 

încadrare 2x0,25m; înlocuire pod km 26+670; reparații pasaj suprateran km 
32+560; lungime piste de biciclete construite: 23,14 km; lungime 

trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate: 20,06km; staţii transport 
public şi alveole construite/modernizate: 32; treceri de pietoni prevăzute cu 

avertizări luminoase: 80; benzi rezonatoare: 540. 

Sustenabilitatea proiectului: Consiliul Județean Buzău va menține 

infrastructura nou creată la parametrii tehnico-funcționali adecvați, prin 
alocarea fondurilor și resurselor umane necesare.  

 
Valoarea totală a proiectului: 121.414.069,80 lei 

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 2.408.295,60 lei 
Valoare nerambursabilă solicitată: 116.625.658,72 lei 

 
Durata proiectului: 59 de luni, incluzând activitățile derulate până la 

depunerea cererii de finanțare și perioada de evaluare a acesteia.  
 

Indicatorii proiectului:  

- Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură 

accesul la coridoarele TEN-T- 15.593 persoane; 

- Lungimea drumurilor județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T- 
36,68 km. 
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Anexa nr. 2 la HCJ Buzău nr. 13/2017 
 

Acord de parteneriat 
pentru realizarea proiectului 

“Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - 

Robeasca – Vadu Paşii (E85)” 
- forma actualizată ianuarie 2017 - 

 
 

Art. 1. Părțile 
 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul 

în Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău, cod 
poștal 120260, codul fiscal 3662495, având calitatea de Lider de proiect 

(Partener 1) 
 

Cont pentru cereri de plată:  
- cod IBAN: ...1;  

 
Conturi pentru cereri de rambursare: 

- cod IBAN: ...1 – cont pentru subvențiile de la bugetul de stat către bugetele 
locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri europene 

nerambursabile post-aderare; 
- cod IBAN: ...1 – cont pentru sume primite din Fondul European de Dezvoltare 

Regională în contul plăților efectuate în anul curent; 
- cod IBAN: ...1 – cont pentru sume primite din Fondul European de Dezvoltare 

Regională în contul plăților efectuate în anii anteriori, 

Trezoreria Municipiului Buzău, adresa Trezoreriei: strada Unirii, nr. 209, cod 
poștal 120021, municipiul Buzău, Județul Buzău  

 
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA ROBEASCA, cu 

sediul în localitatea Robeasca, Șoseaua Buzăului nr.29, comuna 
Robeasca, județul Buzău, cod poștal 127515, codul fiscal 2808992, 

având calitatea de Partener 2 
 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA SĂGEATA, cu 
sediul în comuna Săgeata, str. Principală, județul Buzău, cod poștal 

127525, codul fiscal 4154266, având calitatea de Partener 3 
 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA VADU PAȘII, cu 
sediul în localitatea Vadu Pașii, str. Principală, nr. 26, cod poștal 

127650, codul fiscal 4385538, având calitatea de Partener 4 
 

au convenit următoarele: 
 

                                    

 
1 Codurile conturilor bancare au caracter confidențial. 
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Art. 2. Obiectul 
 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile 
părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și 

responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: 
“Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere 

de transport pe tronsonul  limită  județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)”, 
care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, precum și pe durata de 

valabilitate a contractului de finanțare. 

(1) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare. 
 

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 
 

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund 
prevederilor din Cererea de finanțare: 

 

Organizația Roluri și responsabilități 

Lider de 

parteneriat 
Partener 1 

Unitatea 
Administrativ 

- Teritorială 
Județul 

Buzău 

I.Activități realizate înainte de depunerea cererii de 

finanțare 
 

I.A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare 
I.A.1.1 Pregătirea cererii de finanțare 

 
II. Activități ce se vor desfășura după depunerea  

cererii de finanțare 
 

II.A.1 Activitatea de pregătire a Proiectului Tehnic și 
obținere Autorizație de Construire 

II.A.1.1. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea 

Autorizației de Construire 
 

II. A.2 Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi 
încheierea contractelor cu operatorii economici 

II.A.2.1 Achiziția serviciilor de realizare a proiectului tehnic 
și a asistenței tehnice din partea proiectantului  

II.A.2.2 Achiziția execuției de lucrări  
II.A.2.3 Achiziția serviciului de dirigenție de șantier 

II.A.2.4 Achiziția serviciului de realizare a materialelor de 
informare și publicitate 

II.A.2.5 Achiziția serviciului de realizare a auditului extern 
al proiectului  

 
II. A.3 Execuția lucrărilor de construcție 

II.A.3.1. Execuția lucrărilor de construcție  

 
II. A.4 Asistență tehnică și dirigenție de șantier 

II.A.4.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 
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Organizația Roluri și responsabilități 

II.A.4.2 Asistență tehnică – dirigenție de șantier 

 

II.A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului 
II.A.5.1 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului  

 
II. A.6 Activitatea de audit 

II.A.6.1. Realizare audit financiar 
 

II.A.7. Managementul proiectului 
II.A.7.1 Managementul proiectului 

Partener 2 
Unitatea 

Administrativ 

- Teritorială 
Comuna 

Robeasca  

1. Furnizare informații și documente necesare pentru 
proiect 

2. Participarea la întâlnirile de lucru organizate de către 

liderul de parteneriat 

Partener 3 

Unitatea 
Administrativ 

- Teritorială 
Comuna 

Săgeata 

1. Furnizare informații și documente necesare pentru 

proiect 
2. Participarea la întâlnirile de lucru organizate de către 

liderul de parteneriat 

Partener 4 
Unitatea 

Administrativ 
- Teritorială 

Comuna 
Vadu Pașii 

1. Furnizare informații și documente necesare pentru 
proiect 

2. Participarea la întâlnirile de lucru organizate de către 
liderul de parteneriat 

 

(2) Contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 

Partenerii nu vor asigura contribuție la cofinanțarea cheltuielilor totale ale 
proiectului așa cum este precizat in Cererea de finanțare si in prezentul acord. 

Organizația Contribuția (unde este cazul) 

Lider de 
parteneriat 

Partener 1 
Unitatea 

Administrativ 
- Teritorială 

Județul Buzău 

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile 
(2.380.115,48 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile) 
Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile 

(2.408.295,60 lei si 100% din totalul  cheltuielilor 
neeligibile) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(4.788.411,08 lei și 3,94 % din valoarea totală a 

proiectului) 

Partener 2 
Unitatea 

Administrativ 
- Teritorială 

Comuna 
Robeasca  

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0,00  lei 
reprezentând 0,00% din valoarea cheltuielilor eligibile) 

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0,00 lei si 
0,00%) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei 
si 0,00%) 

Partener 3 Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0,00  lei 
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Organizația Contribuția (unde este cazul) 

Unitatea 

Administrativ 

- Teritorială 
Comuna 

Săgeata 

reprezentând 0,00% din valoarea cheltuielilor eligibile) 

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0,00 lei si 

0,00%) 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei 

si 0,00%) 

Partener 4 

Unitatea 
Administrativ 

- Teritorială 
Comuna Vadu 

Pașii 

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0,00  lei 

reprezentând 0,00% din valoarea cheltuielilor eligibile) 
Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0,00 lei si 

0,00%) 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei 

si 0,00%) 

 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării 
acestuia de către părți și data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada 

de durabilitate, oricare dintre acestea intervine ultima. 
 

Art. 5. Drepturile si obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1 
– Unitatea Administrativ Teritorială – Judetul Buzău) 

 
 (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea 

oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării 

rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată. 
(2) Liderul de parteneriat (Unitatea Administrativ Teritorială – Judetul Buzău) 

va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. 
(3) Liderul de parteneriat (Unitatea Administrativ Teritorială – Judetul Buzău) 

va consulta partenerii cu regularitate și îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta OI cererile de rambursare/plată, împreună 
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 

contractuale și procedurale. 
(5) În cazul în care unul din parteneri, nu duce la îndeplinire una sau mai 

multe din obligațiile care îi revin (implementarea unor activități), liderul de 
proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligatii. 

(6) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu 
partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudicial. 

 

Art. 6. Drepturile și obligațiile Partenerului 2 – Unitatea 
Administrativ - Teritorială Comuna Robeasca 

 
Drepturile Partenerului 2 – Partenerului 2 – Unitatea Administrativ - 

Teritorială Comuna Robeasca  
(1) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de 

proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului.  
(2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat de către liderul de parteneriat în 

privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (activități, 
parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 
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Obligațiile Partenerului 2 – Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna 
Robeasca 

(3) Pune la dispoziția Liderului de parteneriat (Unitatea Administrativ - 
Teritorială Județul Buzău) orice suprafață de teren aparținând domeniului 

public sau privat al comunei necesară pentru implementarea proiectului; 
(4) Se obligă să contribuie la procesul de conștientizare publică privind 

necesitatea menținerii în parametri normali de funcționare a elementelor de 
infrastructură adiacente drumului; 

(5) Se obligă să întrețină șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, 
căile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri publice care 

traversează localitatea. 
(6) Să păstreze toate documentele originale cel puțin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare; 

(7) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul 
răspunde solidar cu liderul de proiect; 

(8) Se obligă să mențină în proprietatea publică a Unității Administrativ - 
Teritoriale Comuna Robeasca, bunurile imobile puse la dispoziția Liderului de 

parteneriat pentru modernizare, pentru care s-a alocat finanțare, pe întreaga 
perioada de durabilitate a acestuia, respectiv cel puţin 5 ani de la efectuarea 

plăţii finale. 
 

Art. 7. Drepturile si obligațiile Partenerului 3 – Unitatea 
Administrativ Teritorială – Comuna Săgeata 

 
Drepturile Partenerului 3 – Unitatea Administrativ Teritorială – 

Comuna Săgeata 
(1) Partenerul 3 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de 

proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului.  

(2) Partenerul 3 are dreptul să fie consultat de către liderul de parteneriat în 
privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (activități, 

parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 
 

Obligațiile Partenerului 3 – Unitatea Administrativ Teritorială – 
Comuna Săgeata 

(3) Pune la dispoziția Liderului de parteneriat (Unitatea Administrativ - 
Teritorială Județul Buzău) orice suprafață de teren aparținând domeniului 

public sau privat al comunei necesară pentru implementarea proiectului; 
(4) Se obligă să contribuie la procesul de conștientizare publică privind 

necesitatea menținerii în parametri normali de funcționare a elementelor de 
infrastructură adiacente drumului; 

(5) Se obligă să întrețină șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, 
căile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri publice care 

traversează localitatea. 

(6) Să păstreze toate documentele originale cel puțin 5 (cinci) ani după 
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare; 

(7) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul 
răspunde solidar cu liderul de proiect; 

(8) Se obligă să mențină în proprietatea publică a Unității Administrativ - 
Teritoriale Comuna Săgeata, bunurile imobile puse la dispoziția Liderului de 

parteneriat pentru modernizare, pentru care s-a alocat finanțare, pe întreaga 
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perioada de durabilitate a acestuia, respectiv cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale. 

 
Art. 8. Drepturile si obligațiile Partenerului 4 – Unitatea 

Administrativ Teritorială – Comuna Vadu Pașii 
 

Drepturile Partenerului 4 – Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna 
Vadu Pașii 

(1) Partenerul 4 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de 
proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului.  

(2) Partenerul 4 are dreptul să fie consultat de către liderul de parteneriat în 
privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (activități, 

parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

 
Obligațiile Partenerului 4 – Unitatea Administrativ Teritorială – 

Comuna Vadu Pașii 
 

(3) Pune la dispoziția Liderului de parteneriat (Unitatea Administrativ - 
Teritorială Județul Buzău) orice suprafață de teren aparținând domeniului 

public sau privat al comunei necesară pentru implementarea proiectului; 
 (4) Se obligă să contribuie la procesul de conștientizare publică privind 

necesitatea menținerii în parametri normali de funcționare a elementelor de 
infrastructură adiacente drumului; 

(5) Se obligă să întrețină șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, 
căile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri publice care 

traversează localitatea. 
(6) Să păstreze toate documentele originale cel puțin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare; 

(7) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul 
răspunde solidar cu liderul de proiect; 

(8) Se obligă să mențină în proprietatea publică a Unității Administrativ - 
Teritoriale Comuna Vadu Pașii, bunurile imobile puse la dispoziția Liderului de 

parteneriat pentru modernizare, pentru care s-a alocat finanțare, pe întreaga 
perioada de durabilitate a acestuia, respectiv cel puţin 5 ani de la efectuarea 

plăţii finale. 
 

Art. 9. Proprietatea 
(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea terenului aferent traseului 

modernizat pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel putin 5 ani 
de la efectuarea plății finale/dare în exploatare și să asigure exploatarea și 

întreținerea în această perioadă; 
(2) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă 

sau să înstrăineze, sub orice formă, bunurile mobile sau imobile finanțate prin 

POR 2014 – 2020, pe o perioada de 5 ani de la efectuarea plății finale. 
 

Art. 10. Dispoziții finale 
 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este 
convenită de toate părțile. 
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(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, 
pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de 

instanțele competente. 
(3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

Întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte 
și un original pentru cererea de finanțare. 

 
Semnături 

 

Lider de 
parteneriat 

(Partener 1) 
Unitatea 

Administrativ - 
Teritorială 

Județul Buzău 
 

Numele, 
prenumele și 

funcția 
reprezentantului 

legal  
 

 

Semnătura Data și locul 
semnării 

Partener 2 

Unitatea 
Administrativ - 

Teritorială 
Comuna 

Robeasca  
 

Numele, 

prenumele și 
funcția 

reprezentantului 
legal 

 
 

Semnătura Data si locul 

semnării 

Partener 3 
Unitatea 

Administrativ - 
Teritorială 

Comuna 

Săgeata 
 

Numele, 
prenumele și 

funcția 
reprezentantului 

legal 

 
 

Semnătura Data și locul 
semnării 

Partener 4 
Unitatea 

Administrativ - 
Teritorială 

Comuna Vadu 
Pașii 

Numele, 
prenumele și 

funcția 
reprezentantului 

legal 
 

 

Semnătura Data si locul 
semnării 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea capacităţilor de furnizare de servicii 
sociale în unităţile de asistenţă socială din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

înregistrată sub nr. 2181/13.02.2017; 
- nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău, comunicată sub nr. 2003/09.02.2017; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău 

anexate la hotărâre; 
- hotărârea nr. 5/06.02.2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 130/29.12.2004 

privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 299/15.12.2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi a 

regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale/unităţilor de asistenţă socială din structura instituţiei publice 

judeţene de asistenţă socială – formă actualizată; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/02.09.2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului   serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;     

-   prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea 
standardelor minime  de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului 

venitului lunar pe membru de  familie în baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/05.05.2010 pentru aprobarea 
standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de 

asistenţă medico-socială şi a unor normative privind personalul din 
unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară 

activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- prevederile Legii nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 197/01.11.2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,a” şi ,,d”, alin. (2) lit. ,,c”, alin. (5) pct. 2 

şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1.  Se aprobă capacităţile de furnizare de servicii sociale în unităţile 

de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi publicarea pe site-ul autorităţii 

publice judeţene. 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 

 
NR. 22 

BUZĂU, 23 FEBRUARIE 2017 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 
(Domnul consilier judeţean Petre Adrian-Robert nu participă la vot fiind sub incidenţa art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 
98 din Legea nr. 215/2001). 
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Anexa 
la Hotarârea Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 22 din 23.02.2017 
 

 

Capacităţile de furnizare de servicii sociale în unităţile de 
asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 
 

A. PENTRU SERVICII DESTINATE PERSOANELOR ADULTE:  

1. Centrul de Asistenţă Medico - Socială Pogoanele. 
Capacitate – 70 locuri 

2. Căminul pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdat” Râmnicu-Sărat. 

Capacitate – 70 locuri  
3. Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

handicap Râmnicu-Sărat. 
Capacitate – 50 locuri 

4. Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni. 
Capacitate – 42 locuri 

5. Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 
handicap Stîlpu. 
Capacitate – 50 locuri 
 

6. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Râmnicu-Sărat 

Capacitate  

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională – 90 locuri 
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap – 50 

locuri 
3 locuinte protejate – 6 locuri/locuinta 

 
 

B. PENTRU SERVICII DESTINATE COPILULUI: 
1. Serviciul module rezidenţiale de tip familial Buzău, 

Capacitate – 60 locuri, astfel: „Fraţii” -8 locuri, „Adolescenţii” - 6 locuri, 
„Temerarii” - 6 locuri, „Raza de soare” - 8 locuri, „Casa speranţei” - 8 locuri, 

„Colţ alb” - 8 locuri, „Liceenii” - 8 locuri şi „Violeta” - 8 locuri. 
2. Complexul de servicii pentru copilul cu dizabilităţi Buzău,  

Capacitate – 40 locuri, astfel: Centrul rezidential ”Floarea Soarelui”- 20 locuri, 
Centrul rezidential ”Floare de colt” – 20 locuri 

3. Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Dumbrava Minunată” 

Buzău. 
Capacitate – 70 locuri 

4. Complexul de servicii pentru copilul cu hadicap sever nr. 8 Buzău. 
Capacitate 

Serviciul de tip rezidențial – 40 locuri  
Centrul de zi pentru copii cu Tulburari de spectru autist -  36 locuri 

5. Complexul de servicii comunitare Rîmnicu-Sărat. 
Capacitate:  

5 centre rezidențiale: „Orhideea”, „Azur”, „Magnolia, „Campionii” şi 
„Învingătorii” - 12 locuri/centru 

Centrul de zi ,,Piticii - 18 locuri 
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Centrul de recuperare prin consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii - 25 
cazuri/an 

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie - 15 locuri 
6. Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău. 

Capacitate  
Serviciul de tip rezidenţial pentru copilul aflat în dificultate socială – 60 locuri 

Centrul de respiro - 6 locuri 
7. Complexul de servicii comunitare nr. 3 Buzău. 

Capacitate 
Centrul de primire în regim de urgenţă şi evaluare - 25 locuri  

Centrul maternal – 10 locuri 
8. Centrul rezidenţial  pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu 

tulburări de comportament nr. 5 Beceni. 

Capacitate – 40 locuri 
9. Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău. 

Capacitate –  100 locuri 
10. Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de auz nr. 10 Buzău 

Capacitate – 60 locuri. 
11. Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de vedere nr. 11 

Buzău. 
Capacitate – 73 de locuri 

12. Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rîmnicu - 
Sărat 

Capacitate: 
Centrul rezidenţial „Ileana Cosânzeana”- 18 locuri 

Centrul rezidenţial „Prâslea cel voinic” – 18 locuri 
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi – 80 locuri 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului 

special la nivelul judeţului Buzău pentru  
anul şcolar 2017 -2018 

 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

înregistrată la nr. 1746/06.02.2017; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat la 

nr.  1747/06.02.2017; 
- avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului înregistrat la Consiliul Judeţean Buzău sub  

nr. 392/16.01.2017; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău 

anexate la hotărâre; 
- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5777/2016 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea 

efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular 
şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2017-2018; 

- prevederile art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În temeiul art.91 alin. (1) lit.”f”, alin. (2) lit „e” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă structura reţelei şcolare a învăţământului special la 
nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2017 – 2018, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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      Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor şi  instituţiilor interesate (inclusiv Ministerului Educaţiei Naţionale 
și Cercetării Științifice) precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău. 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                            SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                               MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
Nr. 23 

BUZĂU , 23 FEBRUARIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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Anexă  
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 23/2017 
 

REŢEAUA 
şcolară a învăţământului special – judeţul Buzău 

pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 
Nr. 
crt. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

GRĂDINIŢĂ SPECIALĂ/ŞCOALĂ 
GIMNAZIALĂ SPECIALĂ/ 

1. Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă 

 

Localitatea:  Buzău 

Nivel şcolarizare/Învăţământ special PRE/PRI/GIM/LIC.TEH 

 
Adresa: 

Str.Horticolei nr.56 
Telefon: 0238/713792 

Fax: 0238/406209 

e-mail: cseibuzau@gmail.com 

2.  Liceul special pentru deficienţi de 

vedere 

 

Localitatea:  Buzău 

Nivel şcolarizare/Învăţământ special PRE/PRI/GIM/LIC.SPECIAL/POS 

Adresa: 
 

Str. Horticolei nr.54 

Telefon:0238/725546 
Fax: 0238/725545 

e-mail: lpdv_bz@yahoo.com 

3. Liceu tehnologic special pentru 

copii cu deficienţe auditive 

 

Localitatea:  Buzău 

Nivel şcolarizare/Învăţământ special PRE/PRI/GIM/LIC.TEH 

Adresa: 

 

Str.Horticolei nr.52 
Telefon:0238/725706 

Fax: 0238/723001 
e-mail: speciala2buzau@yahoo.com 

4. Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă 

 

 Localitatea: Rm.Sărat 

 Nivel şcolarizare/Învăţământ special PRE/PRI/GIM/LIC.TEH 
 

 

 
Adresa: 

 

Str. Micşunelelor, nr. 29 
Tel/fax 0238.562329 

e-mail: rmsarat05@yahoo.com 
 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău 

privind înființarea internatelor școlare cu cantină în 
structura Liceului tehnologic special pentru copii cu 

deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți 

de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018 
 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a doamnei consilier județean Babiuc Emilia 
înregistrată la nr. 744/17.01.2017; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală  înregistrat la 
nr.  1989/09.02.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău 
anexate la hotărâre; 

- prevederile art. 16, alin. 6 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91 alin. (1) lit.”d”, alin. (5) lit. „a”, pct.1 şi art.97 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se exprimă acordul Consiliului Județean Buzău privind înființarea 
internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru 

copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere 
Buzău pentru anul școlar 2017-2018. 

 
      Art.2. Secretarul Județului Buzău, Direcția juridică și administrație publică 

locală și Direcția economică vor colabora cu Inspectoratul Școlar Județean 
Buzău pentru inițierea și derularea demersurilor legale necesare implementării 

art. 1. 
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Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi  instituţiilor precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău. 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                            SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                               MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 24 

BUZĂU , 23 FEBRUARIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru prelungirea valabilității Protocolului de colaborare 

între Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și 
Institutul Francez din România 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 
expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

înregistrată sub nr. 1748/06.02.2017; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat 

sub nr. 1749/06.02.2017; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul 

de hotărâre; 
-   rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău 

anexate la hotărâre; 
- adresa Centrului Cultural Francofon și Institutului Francez 

înregistrată sub nr. 948/19.01.2017; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 6/31.01.2013 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul județean 
Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România, 

 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. „d“ și ”e” alin. (5) lit. „a” pct. 1 și 5, 
alin. (6) lit. ”a”şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între 

Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din 

România până la data de 31 decembrie 2018. 
 

Art. 2 Se ia act de Calendarul activităților pentru anul 2017, organizate 
în baza Protocolului de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr. 6/31.01.2013, prevăzut în anexa1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Consiliul județean Buzău își va asuma responsabilități financiare 

și logistice în derularea unor activități prevăzute în calendarul pentru anul 
2017, în condițiile legii și în limita bugetului propriu al județului Buzău. 

 
 

                                    

 
1 Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Buzău. 
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Art. 4. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi publicarea acesteia pe site-ul 
Consiliului Judeţean Buzău şi în Monitorul oficial al Judeţului Buzău. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 

             CONTRASEMNEAZĂ, 
                              SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 25 

BUZĂU, 23 FEBRUARIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea Planului strategic pentru anul 2017 al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău 
 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată sub nr.1750/06.02.2017; 

 raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat 
sub nr.1751/06.02.2017; 

 avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău 

anexate la hotărâre; 
 minuta şedinţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului 

Buzău din 19 ianuarie 2017 în care s-a discutat şi aprobat Planul 
strategic pentru anul 2017; 

 prevederile art.20 – 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.787/2002 cu modificările ulterioare; 
 prevederile art.18 lit.”a” din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit. „f” şi art. 97 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se ia act de Raportul privind activitatea desfăşurată de 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Buzău în anul 2016, 

prevăzut în Anexa nr. 1. 
 

Art.2. Se însuşeşte Planul strategic pentru anul 2017 al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău, prevăzut în Anexa nr. 2. 
 

Art. 3. (1)  Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Buzău la 
realizarea obiectivelor stabilite conform Capitolului 4 al Planului strategic se va 

analiza și stabili după aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pentru 
anul 2017, în funcție de sursele de finanțare identificate. 
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             (2) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4. Secretarul Judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a Planului strategic şi îl va comunica autorităţilor şi instituţiilor publice 

interesate. 
 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 

 
 
 
                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                              SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                                 MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nr. 26 

BUZĂU, 23 FEBRUARIE  2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ A JUDEŢULUI 

BUZĂU 

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 26/2017 

 
 

R A P O R T 
privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2016 
 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol 
consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe 

lângă fiecare consiliu judeţean, respectiv pe lângă Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea nr.787/2002, în scopul 
asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din 

unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.  
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui 

climat de siguranţă şi securitate publică. În exercitarea atribuţiilor sale 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de 

recomandare, fără a avea competenţe în problemele operative ale Poliţiei. 
În urma alegerilor locale din luna iunie 2016, componenţa nominală a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Buzău pentru perioada 2016-2020 a 
fost validată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 163 din 28 iulie 

2016, aceasta fiind următoarea: 
 

1. Gheorghe Marian - Sorin  - subprefectul judeţului Buzău; 

2. Cristescu Mihai - consilier judeţean ; 
3. Baciu Gabriel - Paul - consilier judeţean; 

4. Popescu D. Ion - consilier judeţean; 
5. Mocanu Viorel - consilier judeţean; 

6. Nicolae Ion - consilier judeţean; 
7. Florescu Raul - Ioan - consilier judeţean; 

8. Bodea Gheorghe - reprezentant al comunităţii locale; 
9. Netcu Enache - reprezentant al comunităţii locale; 

10. Vasilescu Bogdan - Cristian - reprezentant al comunităţii locale; 
11. Pantazi Laurenţiu - inspector şef al Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Buzău; 
12. Micheten Florinel - inspector şef al Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Buzău; 
13. Nicolae Dănuţ - inspector şef al Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al 

Judeţului Buzău; 
14. Ionescu Pavel - reprezentantul Corpului Naţional al 

Poliţiştilor - Filiala Buzău. 
 

 De asemenea, au fost reorganizate şi cele trei comisiile din cadrul ATOP 
Buzău, în următoarea componenţă: 
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 Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi petiţii (potrivit 
Regulamentului de organizare şi funcţionare este formată din 6 membri: 

doi consilieri judeţeni, dintre care preşedintele ATOP, şeful 
Inspectoratelor  Judeţene de Poliţie, Jandarmi şi Situaţii de Urgenţă, un 

reprezentant al comunităţii locale) 

1. Baciu Gabriel – Paul; 
2. Cristescu Mihai - Coordonator; 

3. Pantazi Virgil – Laurenţiu; 

4. Micheten Florinel; 
5. Nicolae Dănuţ; 

6. Vasilescu Bogdan – Cristian. 
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 

performanţă minimali  (potrivit Regulamentului de organizare şi 

funcţionare este compusă din 4 membri: subprefectul, doi consilieri 

judeţeni şi un membru al comunităţii locale) 

1. Florescu Raul – Ioan - Coordonator; 

2. Gheorghe Sorin – Marian; 
3. Popescu D. Ion; 

4. Netcu Enache. 
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, 

consultanţă şi drepturile omului  (potrivit Regulamentului de 

organizare şi funcţionare este compusă din 4 membri: doi consilieri 
judeţeni, reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor şi un 

reprezentant al comunităţii locale. 

1. Mocanu Viorel - Coordonator; 
2. Bodea Gheorghe; 

3. Nicolae Ion; 
4. Ionescu Pavel. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale cu caracter permanent, ATOP Buzău 

are constituit un secretariat executiv, format din trei persoane din cadrul 
Direcţiei juridice şi administraţie publică locală din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean, care asigură primirea şi transmiterea corespondenţei, 
pregătirea materialelor pentru şedinţele de plen şi de comisii, redactarea 

proceselor-verbale etc. 
 În anul 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Buzău 

şi-a desfăşurat activitatea în plen şi în cele 3 comisii, pe baza Programului de 
activitate întocmit şi aprobat. Astfel, au avut loc 13 şedinţe de plen şi câte 9 

şedinţe pe fiecare comisie în parte. În cadrul şedinţelor de plen au fost 
adoptate 16 hotărâri de însuşire a materialelor prezentate. 

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţelor de plen au fost: 
- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate de efectivele 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău în anul 2016; 

- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute de 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2016; 

- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Buzău în anul 2016; 

- analiza activităţilor desfăşurate de alte instituţii şi servicii publice, 
precum Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău, Direcţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Alimentelor, Direcţia 



37 

Judeţeană de Sănătate Publică Buzău, Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Buzău referitoare la fenomene cu impact 

asupra climatului de ordine şi siguranţă publică; 
- identificarea surselor bugetare şi extrabugetare pentru dotarea 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău; 
- analiza activităţii Poliţiei Municipiului Buzău şi Poliţiei Municipiului 

Râmnicu Sărat privind asigurarea ordinii şi liniştii publice. 
Pe comisii, principalele probleme abordate au fost: 

Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii: 
- identificarea şi atragerea organizaţiilor neguvernamentale în acţiuni de 

prevenire a criminalităţii; 
- analiza privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău de cetăţenii judeţului 

referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului; 

- analiza activităţilor desfăşurate în domeniul delincvenţei juvenile şi 
stabilirea măsurilor pentru limitarea faptelor în care sunt implicaţi 

minorii; 
- analiza activităţii instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin a 

persoanelor aflate în situaţii de risc, ori cu comportamente 
inadecvate; 

- modalităţile de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a 
ordinii publice şi pentru protejarea bunurilor personale. 

Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 
performanţă minimali: 

- urmărirea periodică a stadiului indicatorilor de performanţă minimali 
pentru serviciul poliţienesc în anul 2016; 

- analiză asupra dinamicii reclamaţiilor privind fapte penale cu autori 

necunoscuţi în anul 2016; 
- analiza măsurilor întreprinse pentru menţinerea unui climat de 

siguranţă în traficul rutier şi pentru prevenirea evenimentelor rutiere; 
- analiza situaţiei persoanelor aflate în risc victimal, a stărilor 

conflictuale şi stabilirea măsurilor pentru înlăturarea acestor stări de 
pericol. 

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, 
consultanţă şi drepturile omului: 

- întărirea colaborării Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi participarea la întâlnirile organizate 

cu cadrele didactice în scopul reducerii gradului de victimizare în 
rândul minorilor şi de implicare a acestora în comiterea de infracţiuni; 

- modalităţile de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a 
ordinii publice şi pentru protejarea bunurilor personale; 

- consultări cu reprezentanţii comunităţii locale referitoare la priorităţile 

siguranţei persoanei şi ordinii publice. 
 

În anul 2016 au fost înregistrate în Registrul de intrare-ieşire a 
corespondenţei ATOP Buzău 61 de acte. 

 
*** 

 



38 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ŞI REZULTATELE OBŢINUTE  DE 
EFECTIVELE INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU ÎN 

ANUL 2016 
 

OBIECTIVE STRATEGICE   
       1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin 

protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa 
rutieră şi siguranţa transporturilor. 

       2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupărilor infracţionale.  

      3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a 

infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia 

intereselor financiare ale Uniunii Europene. 
      4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 

informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a 
Poliţiei Române. 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 
      Activitatea de prevenire a fost orientată pentru asigurarea unui sistem 

integrat bazat pe atragerea de parteneri şi apropierea de comunitate şi a 
cunoscut o evoluţie constantă din punct de vedere calitativ. S-a acţionat pentru 

identificarea priorităţilor şi perfecţionarea instrumentelor de lucru care au 
impus schimbări de natură a aduce un plus de eficienţă, în special colaborarea 

cu formaţiunile operative în toate fazele managementului de proiect şi 
orientarea activităţii spre rezolvarea unor probleme punctuale. 

 Principalii indicatori minimali de evaluare a performanţei 
poliţieneşti înregistraţi în anul 2016 sunt:  

1. Menţinerea unui climat normal de siguranţă civică pe perioada 

desfăşurării campaniilor electorale şi scrutinelor privind alegerile 
locale prin prevenirea evenimentelor electorale.  

Unele dintre cele mai importante misiuni organizate de Inspectoratul de 
poliţie judeţean Buzău,  au fost cele pentru asigurarea  climatului normal de 

convieţuire socială pe perioada desfăşurării campaniilor electorale şi a 
scrutinelor electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei locale şi a 

membrilor Parlamentului României din iunie 2016, respectiv decembrie 2016. 
În acestea activităţi au fost angrenate permanent toate efectivele I.P.J. Buzău, 

poliţia fiind cea care a avut responsabilitatea cea mai mare ca şi competenţă 
materială şi gamă de activităţi în acest domeniu. 

În ambele cazuri, la nivelul Inspectoratului de poliţie judeţean Buzău, a 
fost constituit grupul de lucru managerial care, sub conducerea şefului 

inspectoratului a asigurat în mod eficient suportul decizional pentru 
gestionarea în condiţii optime a situaţiei operative înregistrate în domeniu, pe 

perioada desfăşurării campaniilor electorale cât şi scrutinelor electorale pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei locale şi a membrilor Parlamentului 
României. 

 Urmare a eforturilor poliţiştilor buzoieni, în perioada 06.05.2016-
05.06.2016, respectiv 10.11.2016 – 11.12.2016, serviciul poliţienesc a 

fost asigurat în condiţii de normalitate, deşi  unitatea noastră a folosit 
- pentru cercetarea şi investigarea evenimentelor/incidentelor în referire la 

desfăşurarea campaniei şi a tururilor de scrutin, precum şi pentru asigurarea 
pazei şi protecţiei secţiilor de votare şi menţinerea ordinii publice în zona de 
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500 metri  din proximitatea locaţiilor secţiilor de votare - cel mai mare 
număr de efective dintre toate instituţii din subordinea M.A.I. 

implicate.  
Astfel cu ocazia alegerilor pentru autorităţile publice locale din luna iunie 

2016, un număr de 421 poliţişti, coordonaţi de 73 ofiţeri de poliţie au 
asigurat paza şi protecţia precum şi menţinerea ordinii publice în zona 

de 500 metri din proximitatea locaţiilor a cca. 80% din cele 427 secţii de 
votare. Totodată, în perioada 10 - 11.12.2016, în măsurile de  asigurare a 

pazei şi protecţiei secţiilor de votare şi de menţinere a ordinii publice în zona 
din proximitatea acestor locaţii au fost angrenaţi 402 lucrători de poliţie 

coordonaţi de 73 ofiţeri de poliţie. 
La aceste forţe s-au adăugat de fiecare dată cca. 100 lucrători de poliţie 

judiciară care au format echipe de cercetare, ce s-au deplasat operativ la faţa 

locului, pentru cercetarea şi investigarea celor 192 evenimente/incidente 
semnalate pe parcursul campaniei şi a celor 2 tururi de scrutin (ţinând cont de 

faptul că pentru alegerea primarului comunei Vâlcelele au fost necesare 2 
tururi de scrutin), dar şi a celor 26 sesizări înregistrate pe parcursul campaniei 

şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senatul României.  
În ceea ce priveşte abaterile contravenţionale aplicate în perioada 

campaniei electorale, premergător şi în ziua alegerilor din 2016, este de 
menţionat că au fost constatate şi aplicate 72 de sancţiuni contravenţionale, 

din care 29 la Legea 115/2015, 9 la Legea 208/2015, 1 la O.G. 34/2008  şi 33 
la Legea 61/1991 republicată, pentru încălcarea normelor de convieţuire 

socială, valoarea totală a acestora fiind de 10.040 de lei. 
Totodată în data de 05.06.2016 un număr de 174 poliţişti au desfăşurat 

activităţi curente de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi a siguranţei rutiere, 
în timp ce în data de 11.12.2016 această activitate a fost asigurată de 102 

poliţişti, cu precizarea că având în vedere specificul alegerilor pentru Camera 

Deputaţilor şi Senatul României pentru prevenirea şi combaterea turismului 
electoral la aceste alegeri, a fost necesară constituirea unui dispozitiv rutier 

format din alţi 55 poliţişti. 
 În plus, pentru asigurarea unei intervenţii rapide, la evenimente de 

tulburare a ordinii publice, în cazul în care s-ar fi produs, de la nivelul 
inspectoratului judeţean de poliţie au fost dislocate în teren, cinci echipe de 

luptători S.A.S., respectiv 25 poliţişti, aceştia desfăşurând activităţi cu caracter 
preventiv, în zonele municipiului Buzău, municipiului Rm. Sărat, oraşului 

Pătârlagele - Calvini, precum şi a oraşului Pogoanele.   
 Totodată, purtătorul de cuvânt al I.P.J. Buzău a avut intervenţii în mass-

media cu privire la activităţile desfăşurate, acestea materializându-se în 
activităţi de informare, respectiv mesaje cu caracter preventiv care au avut ca 

principal scop prevenirea încălcării legislaţiei în domeniu. 
 Specifică celor 3 tururi de scrutin (incluzând aici şi turul II al alegerilor 

pentru primarul comunei Vâlcelele) a fost semnalarea celor 138 de alerte 

S.I.M.P.V., care au fost verificate în teren de către ofiţerii de poliţie din cadrul 
I.P.J. Buzău, conform cadrului dispoziţional existent, acest gen de semnalări 

necesitând un volum deosebit de muncă. 
În aceste condiţii, se poate aprecia că alegerile locale şi 

parlamentare din anul 2016 s-au desfăşurat în condiţii normale de 
siguranţă civică, fără a fi înregistrate evenimente deosebite.  

Aceasta s-a datorat, atât activităţilor preventiv-reactive desfăşurate în 
sistem integrat de către forţele instituţiilor M.A.I. care au acţionat în această 
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perioadă în segmentul stradal, cu accent pe creşterea vizibilităţii în locuri şi 
zone de interes operativ,  cât şi activităţilor de informare a membrilor 

comunităţii referitor la consecinţele încălcării prevederilor legale care 
reglementează scrutinul electoral.  

2. Volumul  infracţionalităţii stradale  în zona localităţilor 
urbane: 

În judeţul Buzău, acest gen de infracţionalitate au scăzut comparativ cu 
anul 2015, de la 573 la 419 de fapte sesizate (-154; - 27 %). 

Trendul înregistrat este dat de mediul urban, unde infracţiunile 
stradale sesizate au scăzut de la 472 la 352 (-120 / - 25,42%). Scăderile 

sunt înregistrate pe fondul scăderii substanţiale a acestui gen de criminalitate 
la Poliţia mun. Buzău (- 94 de fapte de la 375 la 281 de fapte), Poliţia Rm. 

Sărat (- 21 de fapte de la 83 la 62 de fapte), Poliţia oraşului Nehoiu (- 4 de 

faptă de la 5 la 1 de faptă), Poliţia oraşului Pogoanele (- 1 de faptă de la 6 la 5 
de fapte). La nivelul oraşului Pătârlagele, criminalitatea stradală a rămas la 

acelaşi nivel ca şi în anul precedent: 3 fapte.  
        Principalele genuri de fapte stradale înregistrate în mediul urban au 

următoarele valori:  
        - furturile au scăzut cu 27, 83 % de la 521 la 376 fapte sesizate (cea 

mai mare scădere la acest tip de fapte fiind înregistrată de furturile din auto: - 
115 fapte, de la 204 la 89), în timp ce tâlhăriile au scăzut şi ele de la 37 la 32 

de fapte sesizate.  
De precizat faptul că nu au fost sesizate fapte stradale cu grad de 

pericol social ridicat sau cu impact deosebit asupra membrilor 
comunităţii. 

3. Volumul infracţionalităţii juvenile, îndeosebi în unităţile de 
învăţământ şi în zona adiacentă acestora. 

Datele statistice referitoare la fenomenul delincvenţei juvenile 

sesizat la nivelul judeţului Buzău evidenţiază o scădere cu 23,3% a 
faptelor penale comise de minori în anul 2016 comparativ cu anul anterior, 

fiind înregistrate un număr de 230 de fapte penale (-70) comise de către 
307 (- 94) minori, ceea ce reprezintă şi o scădere cu 23,44% a numărului 

minorilor implicaţi în săvârşirea de infracţiuni în calitate de autori sau 
participanţi. 

Infracţionalitatea sesizată din unităţile de învăţământ şi zona 
adiacentă acestora relevă faptul că, în anul 2016, la nivelul judeţului Buzău, 

au fost sesizate 29 astfel de infracţiuni (20 în mediul urban şi 9 în mediul 
rural), cu 8 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, toate fiind 

comise în unităţile şcolare. 
Trebuie menţionat faptul că, în anul 2016, în şcoli şi zona 

adiacentă acestora nu s-au produs infracţiuni din domeniul marii 
violenţe, ori cu un grad de pericol social ridicat, fiind sesizate în schimb 

şaisprezece infracţiuni de furt (+1 faptă faţă de anul 2015) - în special furturi 

de telefoane mobile lăsate nesupravegheate şi diferite sume de bani din 
ghiozdane/genţi, zece infracţiuni de lovire sau alte violenţe (-2), două 

infracţiuni de purtare abuzivă (-4) şi o infracţiune din altă categorie. 
4. Riscul rutier. Diminuarea numărului de accidente grave de 

circulaţie rutieră şi a consecinţelor acestora, precum şi intensificarea 
combaterii actelor de încălcare a legislaţiei rutiere. 

În anul 2016, evoluţia accidentelor grave a înregistrat un trend 
descendent, aceste evenimente scăzând cu 19 (de la 198 la 179), trend 
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similar şi în cazul persoanelor rănite grav  al căror nr. a scăzut cu 3 de la 181 
la 178, dar şi al persoanelor decedate, care au scăzut numeric cu 1, de la 52 

la 51. 
A crescut în schimb numărul accidentelor uşoare cu 125, de la 357 la 

482, precum şi cel al răniţilor uşor: 702 (+174).  
Din punct de vedere al cauzalităţii se remarcă menţinerea ca şi principale 

cauze generatoare de accidente rutiere, viteza neadapatată (17,3% din 
totalul accidentelor grave), indisciplina bicicliştilor (18,4%) şi indisciplina 

pietonală (13,4%) din totalul accidentelor grave.  
În cursul anului 2016, efectivele cu atribuţii de poliţie rutieră au 

organizat şi efectuat 532 acţiuni şi controale, din care 465 cu efective proprii 
şi 67 cu alte forţe, în sistem integrat. 

Cu ocazia activităţilor desfăşurate, la nivelul judeţului, au fost constatate 

102.317 contravenţii din care 98.810  contravenţii la regimul circulaţiei, au 
fost reţinute 4.310 (+275) permise de conducere auto, din care în vederea 

suspendării dreptului de a conduce 4.109 (+228) şi au fost retrase până la 
remedierea defecţiunilor 1.100 certificate de înmatriculare.  

Totodată, în perioada analizată efectivele I.P.J. Buzău au constatat 740 
infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. 

5. Menţinerea indicatorilor privind timpul de intervenţie la 
evenimente: 

       La nivelul judeţului, lucrătorii I.P.J. Buzău au reuşit menţinerea în 
parametrii normali ai timpilor de intervenţie în urma apelurilor prin S.N.U.A.U. 

112  fără depăşirea acestora. 
Astfel, până în prezent, pe parcursul anului 2016, efectivele inspectoratului au 

intervenit la 5.945 evenimente semnalate prin S.N.U.A.U. 112, (2.305 fiind 
înregistrate în mediul urban şi 3.640 de cazuri în mediul rural),  deplasarea la 

faţa locului fiind efectuată în mai puţin de 10 minute, în 2.291 situaţii 

(99,39%) în mediul urban şi în 2.682 de cazuri (73,68 %) în mediul rural.         
La nivel de judeţ, procentul de intervenţie înregistrat în cazul intervenţiilor 

realizate într-un interval de sub 10 minute se situează la un procent 
general de aproximativ 84 % din nr. total al apelurilor primite prin 

S.N.U.A.U. 112.  
6. Prevenirea unor manifestări grave în ceea ce priveşte 

tulburarea ordinii şi liniştii publice cu impact mediatic, în care ar putea 
fi implicate grupări infracţionale. 

          La nivelul judeţului Buzău au fost desfăşurate activităţi specifice pentru 
prevenirea şi combaterea unor astfel de fapte, acţionându-se în zonele şi 

mediile frecventate de membrii grupărilor infracţionale. 
 Astfel, pe parcursul acestui an, au fost destructurate 5 grupări 

specializate în comiterea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare 
deosebite. Şase dintre membrii acestor grupări, care au fost şi trimişi în 

judecată, au fost şi reţinuţi, iar ulterior,  pe numele a doi dintre ei a fost emis 

şi mandat de arestare preventivă. 
 În perioada supusă analizei, pe raza judeţului Buzău nu s-au 

înregistrat evenimente cu impact asupra membrilor comunităţii, de 
natură a tulbura ordinea şi liniştea publică în care să fie implicate 

astfel de persoane, efectivele cu atribuţii în domeniu motorizând în 
permanenţă activităţile membrilor grupărilor infracţionale. 
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7. Volumul infracţiunilor cu violenţă la nivelul judeţului:   
Infracţionalitatea de mare violenţă a înregistrat valori după cum 

urmează: 2 infracţiuni de omor (-6 fapte faţă de perioada similară din anul 
trecut), nici o infracţiune de tentativă de omor (-4), 4 infracţiuni de 

lovituri cauzatoare de moarte (+2) şi 3 vătămări corporale (+1). 
În ceea ce priveşte celelalte categorii de fapte penale comise cu violenţă 

şi aici s-au înregistrat în perioada analizată scăderi la majoritatea infracţiunilor. 
Este cazul infracţiunilor de tâlhărie (-23) de la 83 la 60 şi al infracţiunilor de 

viol  (-10) de la 58 la 48 fapte penale. Doar lovirile sau alte violenţe au 
crescut numeric de la 1.796 la 1874 (+4%) indicatorul fiind determinat în 

mare măsură de situaţia operativă de la nivelul secţiilor rurale (+84). 
8. Volumul infracţiunilor de furt: 

În anul 2016, infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului a înregistrat 

scăderi masive de la 5.377 la 4.569 de fapte (-808), scădere influenţată în 
mare măsură de situaţia operativă de la nivelul Poliţiei Municipiului Buzău (-

273 de fapte) şi al secţiilor de poliţie rurale (-333 de fapte).  
În cadrul acestei categorii de infracţionalitate, furturile care deţin o 

pondere de 66% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului, au scăzut per 
total cu 659 de fapte, de la 3.565 la 2.906 fapte, pe fondul scăderii 

numărului celor mai frecvent comise infracţiuni din această categorie:  
furturile din auto cu 128 de fapte (de la 281 la 153 fapte), furturile de auto 

cu 6 fapte (de la 34 la 28 fapte), furturile din locuinţă cu 76 fapte (de la 719 
la 643), furturile din buzunare cu 16 fapte (de la 114 la 98 de fapte), 

furturile din anexe şi curţi cu 134 de fapte (de la 459 la 325 ) furturile din 
societăţi comerciale cu 47 de fapte, (de la 533 la 486), furturile de animale şi 

păsări cu 47 de fapte (de la 145 la 98 de fapte), şi cele de recoltă de pe câmp 
cu 72 fapte (de la 202 la 130 fapte).  

Aceşti indicatori de referinţă pozitivi au fost înregistraţi ca 

urmare a activităţii susţinute pentru punerea în aplicare a planurilor de 
măsuri adoptate la nivelul inspectoratului, în vederea prevenirii şi 

combaterii acestui tip de infracţionalitate, precum şi prin activităţile 
desfăşurate permanent pentru determinarea agenţilor economici în a-

şi lua măsurile necesare asigurării cu mijloace de pază şi protecţie a 
sediilor şi punctelor de lucru, conform prevederilor legale, inclusiv prin 

montarea unor sisteme de alarmă performante, conectate la 
dispeceratele locale de monitorizare şi intervenţie rapidă la 

evenimente. 
9. Constatările în domeniul evaziunii fiscale, contrabandei, 

corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul 
achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale 

Uniunii Europene.   
În anul 2016 activitatea de sesizare a infracţiunilor economico - 

financiare la nivelul I.P.J. Buzău, a înregistrat o scădere de 7,87 % de la 1.043 

la 961, iar cea de la nivelul serviciului o scădere  de 6,28 % de la 541 la 507 
(- 34). 

În aceeaşi perioadă activitatea de constatare a infracţiunilor economico - 
financiare la nivelul judeţului a înregistrat de asemenea o scădere faţă de 

perioada similară a anului 2015, de la 959 la 733 infracţiuni (- 226). 
Pe genuri de infracţiuni economico-financiare s-a înregistrat o 

creştere a numărului de infracţiuni constatate faţă de perioada similară 
din anul 2015, în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de Codul 
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Fiscal, de la 8 la 28 (+20), infracţiunile de fals, de la 147 la 168 (+21), 
infracţiunile de spălarea banilor de la 16 la 17 (+1) şi infracţiunile 

prevăzute în Lg. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, de la 
2 la 22 (+20). Se înregistrează scăderi la infracţiunile de înşelăciune de 

la 97 la 86 (-11) şi la infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 cu 
referire la evaziunea fiscală de la 310 la 222 (- 88).   

Analizând activitatea desfăşurată în domeniul evaziunii fiscale, în anul 
2016 se observă că au fost constatate 222 infracţiuni, cu un prejudiciu 

cauzat la finalizare de 16.043.028 lei, prejudiciu ce a fost recuperat în 
proporţie de 67,38 %, adică  10.811.235 lei faţă de 3.410.348 lei în anul 

2015. 
Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul 

contrabandei, transportului şi comercializării produselor din tutun, în 

perioada analizată au fost efectuate activităţi complexe ocazie cu care 
s-a reuşit ridicarea în vederea confiscării a 206.442  buc. ţigarete, 674 

kg. tutun vrac, 7 utilaje de mărunţit tutunul, 69 dispozitive de confecţionat 
ţigarete. Totodată, lucrătorii IPJ Buzău au instrumentat un număr de 9 

dosare penale în acest domeniu în care s-au efectuat cercetări împotriva 
a 21 persoane din care 4 au fost reţinute, iar ulterior s-a dispus 

măsura cercetării sub control judiciar. 

10.  Activitatea de constatare în ceea ce priveşte regimul armelor 

şi muniţiilor. 
În cursul anului 2016, au fost constatate 89 infracţiuni comise la regimul 

armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, ponderea deţinând-o 
constatările efectuate în baza prevederilor Codului penal, Legea 295/2004 rep. 

şi la Legea 126/1995 rep.  
Au fost aplicate 102 de sancţiuni contravenţionale şi au fost ridicate în 

vederea confiscării 51 arme, dintre acestea 32 fiind letale şi 19 neletale. 

Totodată au fost confiscate şi 1057 cartuşe de vânătoare interzise, un 
mecanism de sertizare şi confecţionare a cartuşelor, precum şi alte elemente 

de muniţie: tuburi cartuş, alice din plumb, proiectile unice tip BRK şi capse de 
iniţiere. 

De asemenea, fost luată măsura anulării dreptului de deţinere, port şi 
folosire arme şi muniţii letale în 126 cazuri, iar în doua cazuri a fost luată 

măsura suspendării dreptului de deţinere port şi folosire arme. 
 Analiza indicatorilor statistici în domeniu evidenţiază în continuare faptul 

că judeţul Buzău nu reprezintă o piaţă ilegală pentru operaţiuni cu arme 
şi muniţii, fenomenul având un caracter izolat, cu manifestări simple, 

fără pericol social ridicat şi fără un impact mediatic deosebit, în primul 
semestru al anului 2016 nefiind înregistrate evenimente în care au fost 

folosite arme de foc. 
   

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 

În cadrul cooperării interinstituţionale au fost stabilite moduri de acţiune 
în comun pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale, 

infracţionalităţii din mediul şcolar, din domeniul silvic, la nivelul comunităţilor 
rurale, dar şi în alte domenii importante cum ar fi asigurarea ordinii publice pe 

timpul campaniilor electorale şi al tururilor de scrutin electoral pentru alegerea 
administraţiei publice locale, camerei Deputaţilor şi Senatul României, dar şi al 

manifestărilor publice - inclusiv as celor legate de sărbătorirea unor zile ale 
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comunităţilor, competiţiilor sportive, monitorizarea stărilor conflictuale cu 
impact mediatic, etc. 

A fost asigurată cooperarea cu Direcţia Judeţeană de Informaţii 
Buzău, S.T.S. Buzău, S.J.A. Buzău, S.I.P.I. Buzău, I.J.J. Buzău, I.S.U.J. 

Buzău, Biroul pentru Imigrări Buzău, D.E.P.A.B.D. Buzău, Serviciului 
comunitar de eliberare a paşapoartelor, Serviciului de eliberare a 

permiselor de conducere şi înmatriculări, precum şi cu Direcţiile de 
poliţie locală Buzău şi Râmnicu Sărat şi cu alţi parteneri din sistemul de 

siguranţă publică. 
      Au fost intensificate activităţile desfăşurate în comun cu Prefectura 

judeţului, Consiliul judeţean Buzău, Autoritatea teritorială de Ordine 
Publică, autorităţile locale în vederea realizării activităţilor de siguranţă 

publică la nivelul judeţului şi asigurarea unui climat civic normal. 

      Se poate exemplifica elaborarea Planului Teritorial Comun de Acţiune 
pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului 

didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile de la începutul anului şcolar 
2016/2017 . 

      Colaborarea cu unităţile de parchet şi cu instanţele judecătoreşti a 
făcut ca activitatea desfăşurată de efectivele de poliţie judiciară din cadrul 

inspectoratului să se deruleze normal, fără a fi înregistrate sincope ori abateri.  
Totodată, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău s-a preocupat în 

permanenţă de încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale, instituţii 
publice şi private, organizaţii guvernamentale, în vederea derulării unor 

activităţi comune pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional. 
      Se pot exemplifica protocoalele de colaborare cu S.C. Electrica S.A 

Buzău, S.C. A.N.I.F.S.A. Buzău, S.C. Romtelecom S.A. sau S.C. OMV 
Petrom S.A. Buzău pentru prevenirea  şi combaterea furturilor de 

componente sau produse ori parteneriatul încheiat cu Asociaţia judeţeană 

sportivă Buzău pe linia prevenirii şi combaterii violenţei în sport. 
Totodată pentru crearea unui cadru instituţional necesar desfăşurării în 

bune condiţii a activităţilor poliţiei, la nivelul instituţiei au fost continuate 
activităţile  stabilite în anii anteriori prin protocoale de colaborare cu diferite 

organisme neguvernamentale cu preocupări în domeniul prevenirii criminalităţii 
existente la nivelul judeţului: ,,Fundaţia Amprenta”, Fundaţia ,,Sf. Sava de 

la Buzău”, Asociaţia ,,1 Iunie 2001” Buzău,  Societatea Naţională de 
Cruce – Roşie – Filiala Buzău, Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie 

,,Speranţa Râmniceană”, Asociaţia A-CAR – Filiala Buzău, Fundaţia 
,,Crucea Alb Galbenă” -Filiala Buzău, Centrul de prevenire-evaluare şi 

consiliere antidrog, Asociaţia de părinţi a Colegiului Naţional B.P. 
Haşdeu. 

 
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

În perioada analizată doi lucrători de poliţie din cadrul unităţii au participat 

la misiune internaţională pentru asigurarea suportului operativ autorităţilor 
judiciare străine în localitatea Paris – Franţa, un ofiţer a desfăşurat activităţi 

specifice în spaţiul ex-sovietic, iar un alt ofiţer participă în prezent la o misiune 
internaţională de pace în Sudan. 

În perioada 26.04 – 01.05.2015 şeful inspectoratului a efectuat în Spania, 
o vizită de studiu transnaţională, pentru schimb de bune practici în prevenirea 

şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane, organizată în 
cadrul proiectului „START – o viaţă de calitate în siguranţă” 
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Totodată, 3 poliţişti (2 ofiţeri şi 1 agent) sunt selecţionaţi, aflându-se 
în rezerva I.G.P.R., pentru a participa la  misiuni similare în spaţiul european. 

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au participat la 5 
misiuni de cooperare privind extrădarea 5 persoane urmărite internaţional, 

arestate în Spania, Austria şi Italia. 
Totodată, au fost executate 20 Mandate Europene de Arestare emise 

de autorităţile judiciare din Spania, Franţa, Austria, Belgia, Germania, 
Danemarca, Italia, Portugalia, iar pentru alte 40 de persoane urmărite 

internaţional, au fost revocate mandatele ca urmare a prinderii acestora.  
Rezultate bune au fost obţinute în urma schimbului de informaţii şi pe linia 

traficului internaţional de autovehicule, fiind identificate pe raza judeţului 
Buzău, un număr de 10 autovehicule sustrase în afara graniţelor ţării.      

 ASIGURAREA ŞI UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIAR-LOGISTICE 

  În acest domeniu, s-a acţionat pentru:  
 optimizarea şi eficientizarea activităţii logistice a unităţii; 

 creşterea capacităţii operaţionale prin gestionarea eficientă a 
resurselor financiare şi logistice; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de locuit în mediul rural; 
 crearea unor condiţii optime de lucru cu publicul şi de primire în 

audienţă a cetăţenilor. 
 Achiziţionarea bunurilor materiale şi a serviciilor s-a desfăşurat în baza 

planului anual de achiziţii şi a planurilor de aprovizionare tehnico-materiale 
aprobate, fiind realizate achiziţii directe în sumă de  1.484.773,91  lei fără 

TVA, din care  on-line în valoare de  867.075  lei,  iar off-line achiziţii în 
valoare de 617.698,91 lei.  

 Ca urmare a unei gestionări atente a resurselor materiale şi financiare, s-a 
reuşit aducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite, activităţile curente  

desfăşurându-se în condiţii optime.  

 Una dintre priorităţile de acţiune în domeniul asigurării şi optimizării 
resurselor logistice a constituit-o menţinerea în stare de funcţionare a 

întregului parc auto, în limita fondurilor financiare alocate, fiind luate măsuri de 
executare a reparaţiilor cu mijloace şi forţe proprii, exploatarea corectă a 

mijloacelor de transport, precum şi de perfecţionarea pregătirii de specialitate 
a personalului tehnic.  

 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Consilier judeţean 

Gabriel – Paul Baciu 
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Anexa nr. 2 

La Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 26/2017 

 

PLANUL STRATEGIC AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE 
ORDINE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BUZĂU 

pentru anul 2017 

CAPITOLUL 1 

OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN STRATEGIA 

POLIŢIEI ROMÂNE 

 

Strategia Poliţiei Române se constituie ca principal instrument de lucru 
pentru managementul activităţii poliţieneşti, precum şi ca prim-document, ce 

este oferit cetăţenilor pentru a cunoaşte ariile pe care serviciile publice 
poliţieneşti oferite de Poliţia Română se concentrează. 

Scopul principal al strategiei este de a identifica priorităţile de acţiune în 
asigurarea activităţii de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, de 

garantare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei 
cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private şi de asigurare a climatului necesar 

funcţionării instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile legii. 
Având în vedere că până în prezent nu am intrat în posesia 

Programului de guvernare pentru anul 2017, a obiectivelor generale 

ale I.G.P.R., precum şi a Planului Strategic Instituţional al MAI pentru 
anul 2017, principalele direcţii de acţiune pentru anul 2017, vor fi cele 

care se desprind din Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 
2015-2020.  

Cetăţenii vor înţelege mai bine care sunt direcţiile pe care ne vom 
focaliza cu prioritate capabilităţile dezvoltate şi vor afla care sunt modalităţile 

prin care serviciile publice poliţieneşti vor fi realizate. 
Astfel se va asigura o viziune unitară a modului în care trebuie să-şi 

concentreze eforturile managerii de la toate structurile subordonate 
inspectoratului, iar aceştia vor fi responsabili de modul în care priorităţile 

stabilite vor fi urmărite şi îndeplinite de structurile pe care le coordonează. 
De asemenea, strategia de acţiune oferă partenerilor noştri informaţii 

despre priorităţile şi interesele noastre în dezvoltarea relaţiilor de colaborare. 
Prezentul document condensează priorităţile strategice stabilite la nivel 

internaţional sau naţional prin documente programatice, cu incidenţă în sfera 

de activitate poliţienească, respectiv: 
 Strategia de Securitate Naţională a României; 

 Strategia de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane; 
 Planul naţional unic de acţiune pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane; 
 Strategia de prevenire a criminalităţii. 

 
2. OBIECTIVELE POLIŢIEI ROMÂNE 

 1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin 
protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa 

rutieră şi siguranţa transporturilor. 
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 2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupărilor infracţionale.  

      3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a 

infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia 
intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

      4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a 

Poliţiei Române. 
 

3. CADRUL STRATEGIC ŞI METODOLOGIA DE LUCRU 
Strategia naţională de prevenire a criminalităţii, stabilind obiectivele şi 

liniile generale de acţiune ale activităţii de prevenire la nivel naţional, include 

strategii şi programe sectoriale  de la nivelul următoarelor instituţii: 
- Ministerul Afacerilor Interne 

- Ministerul Justiţiei 
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
- Ministerul Sănătăţii 

- Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 
- Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

- Autoritatea Naţională de Control 
- Avocatul Poporului 

- Agenţia Naţională Antidrog 
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

- Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
- Serviciul Român de Informaţii 

- Consiliul Naţional de Prevenire a Criminalităţii. 

 
Metodologia de lucru în cadrul Strategiei de prevenire a 

criminalităţii implică: 
- conlucrarea interinstituţională la nivel naţional, regional, local; 

- coordonarea politicilor administrative şi judiciare prin intermediul 
Consiliului Naţional de Prevenire a Criminalităţii; 

- sincronizarea reţelei justiţiei penale (colaborare efectivă şi coordonată 
între parchet, poliţie şi alte organe de investigare fără atribuţii judiciare); 

- consultarea permanentă şi implementarea măsurilor preventive 
împreună cu parteneri din societatea civilă (organizaţii neguvernamentale în 

acordarea de asistenţă victimelor, mediul de afaceri în prevenirea criminalităţii 
economico-financiare, unităţi de învăţământ pentru  realizarea unui mediu 

sigur pentru elevi etc.); 
- transparenţa măsurilor şi a modului de implementare. 

 

4. DOMENII PRIORITARE: 
     - prevenirea  şi combaterea infracţionalităţii stradale, 

     - prevenirea violenţei în familie şi delincvenţei juvenile, 
     - creşterea gradului de siguranţă rutieră, 

     - prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului, 
    -  descoperirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare. 
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CAPITOLUL  3 

 
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc 

în anul 2017 
 

1. Volumul infracţiunilor de furt. 

2. Volumul  infracţionalităţii stradale  în zona localităţilor urbane. 
3. Menţinerea indicatorilor privind  timpul de intervenţie la evenimente. 

4. Volumul infracţionalităţii juvenile, îndeosebi în unităţile de învăţământ şi 
în zona adiacentă acestora. 

5. Volumul infracţiunilor cu violenţă la nivelul judeţului. 
6. Riscul rutier. Diminuarea numărului de accidente grave de circulaţie 

rutieră şi a consecinţelor acestora, precum şi intensificarea combaterii actelor 
de încălcare a legislaţiei rutiere. 

7. Numărul constatărilor în domeniul evaziunii fiscale, contrabandei, 
corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor 

publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.  
8. Activitatea de constatare în ceea ce priveşte regimul armelor şi 

muniţiilor. 
9. Prevenirea unor manifestări grave în ceea ce priveşte tulburarea ordinii şi 

liniştii publice cu impact mediatic, în care ar putea fi implicate grupări 

infracţionale. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea arondării localităţilor din judeţul  
Buzău pe serviciile publice comunitare de evidenţă  

a persoanelor — formă actualizată 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub. nr.1391/2017; 

- raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică 
locală nr. 1392/2017; 

- propunerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor nr.275/2017 
privind modificarea arondării actuale a localităţilor judeţului Buzău pe 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor; 
- avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date nr.3963969/2017 privind noua arondare propusă; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Zărnești, judeţul 

Buzău, nr. 14/2012 prin care se înfiinţează Serviciul public comunitar 

local de evidenţă a persoanelor, al comunei Zărnești; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă arondarea localităţilor judeţului Buzău pe serviciile 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale municipiilor Buzău şi  
Rm. Sărat, ale oraşelor Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele şi ale comunelor 

Săhăteni, Beceni, Pîrscov şi Zărnești — formă actualizată — conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.  Arondarea aprobată conform art. 1 va deveni operaţională pe 
data intrării în funcțiune a Serviciului public comunitar local de evidență a 

persoanelor al comunei Zărnești. 
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Art. 3.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor şi serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor ale municipiilor Buzău şi  

Rm. Sărat, ale oraşelor Nehoiu, Pătîrlagele, Pogoanele şi ale comunelor 
Săhăteni, Beceni, Pîrscov și Zărnești, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 83/2013 își încetează 
aplicabilitatea în condițiile art.2. 

 
Art. 5.  Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi aducerea ei la cunoştinţă 
publică prin publicarea în presa locală, în Monitorul oficial al judeţului şi pe 

site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                    SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU 

                                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 28 
BUZĂU, 23 FEBRUARIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.36/1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al judeţului Buzău  
 

 
 

 
Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere:  
- circulara Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

nr.96475/30.10.2015; 
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 

înregistrată la nr. 2209/2017; 
- raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi 

Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii, înregistrat la nr. 
2210/2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău 

anexate la hotărâre; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.36/1999 privind însuşirea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – 

teritoriale; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1, pct.1-lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.1974/ 2004 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1348/2001; 
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art. 91 alin.(1), lit. „c” şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. La Secţiunea II - „Bunuri mobile” din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.36/1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al judeţului Buzău se rectifică numerotarea 

poziţiilor care incepe de la nr.86 la nr.127 astfel încât noua numerotare începe 
de la nr.1 la nr.42. 

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.36/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 30/27.03.2003 si 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/30.03.2006 se modifică în mod 
corespunzător. 

Art.4. Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi Direcţia pentru 
administrarea patrimoniului şi investiţii, împreună cu Instituţia Prefectului - 

Judeţul Buzău vor iniţia demersurile pentru modificarea în mod corespunzător 
a Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001. 

Art.5. Secretarul Judeţului Buzău va asigura publicarea prezentei 
hotărâri în Monitorul oficial al judeţului, pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău şi 

comunicarea acesteia autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ    
                                         SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,   

                                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

NR. 35 

BUZĂU, 23 FEBRUARIE 2017 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a  
sumei de 10.513.000 lei reprezentând cote defalcate din 

impozitul pe venit, în vederea echilibrării bugetelor locale 
pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor  

la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență 

a Guvernului nr.2/2015, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimări  
pe anii 2018-2020 

 
 

Consiliul judeţean Buzău; 
  Având în vedere: 

— expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, 
înregistrată la nr.2872/24.02.2017; 

— avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

— prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

— decizia nr.2/2017 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Buzău, comunicată prin adresa nr.22423/23.02.2017 

înregistrată la Consiliul județean Buzău la nr.2811/23.02.2017; 
— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

  În temeiul art. 91 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”a” şi art.97 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 

10.513.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, în vederea 
echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea 

ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala şi 

pentru proiecte de infrastructura care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 
şi estimări pe anii 2018-2020,  conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

 

mailto:Av@nd
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Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Buzău va asigura executarea 
prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate ale Consiliului 

judeţean Buzău. 
 

Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi publicarea 
hotărârii pe site-ul autorităţii publice județene şi în Monitorul Oficial al 

Judeţului Buzău. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 
                                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Nr. 40 

BUZĂU, 03 MARTIE  2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 
(Domnul consilier judeţean Ghiveciu Adrian-Iulian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu 
art. 98 din Legea nr. 215/2001). 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei 
de 9.376.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale 
pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 
împrumuturile contractate în baza OUG nr.2/2015, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 

anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020 
 
 

Consiliul judeţean Buzău; 

  Având în vedere: 

— expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, 

înregistrată la nr.2873/24.02.2017; 
— avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
— prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

— decizia nr.2/2017 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Buzău, comunicată prin adresa nr.22423/23.02.2017 

înregistrata la Consiliul județean Buzău la nr.2811/23.02.2017; 
— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art. 91 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”a” şi art.97 din Legea               

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.Se aprobă repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 

9.376.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în 
vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr.2/2015, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Buzău va asigura executarea 
prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate ale Consiliului 

judeţean Buzău. 
 

Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi publicarea 

hotărârii pe site-ul autorităţii publice județene şi în Monitorul Oficial al 
Judeţului Buzău. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 

                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nr. 41 
BUZĂU, 03 MARTIE 2017 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -  abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 
(Domnul consilier judeţean Ghiveciu Adrian-Iulian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu 
art. 98 din Legea nr. 215/2001). 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău  

pe anul 2017 
  

 Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere: 

— expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

înregistrată la nr. 3183/02.03.2017; 
— raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la 

nr.3184/02.03.2017; 
— avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
— rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
— sinteza proiectului de buget propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 adusă 

la cunoștință publică în data de 24.02.2017 conform prevederilor Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

— adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău  
nr. 21630/22.02.2017 înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub  

nr. 2811/23.02.2017; 
— adresa Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială  

nr. 5376/28.02.2017 înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub  

nr. 3142/01.03.2017; 
— Hotărârea Consiliul Județean Buzău nr.60/2017 privind aprobarea   

utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 
Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2016; 

— prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  

                                   

     HOTĂRĂŞTE: 
  

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

  
Art.1.(1) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 cuprinde 

resursele financiare la dispoziţia administraţiei judeţene şi repartizarea 
acestora în vederea realizării acţiunilor privind autoritatea publică judeţeană, 

alte servicii generale, tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, 
transferuri cu caracter general, apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, 

învăţământ, sănătate, cultură şi religie, asistenţă socială, protecția mediului, 
agricultură, transporturi şi comunicaţii şi alte acţiuni economice. 
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        (2) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 este alcătuit 
din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. 

         (3) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabileşte 
la venituri în sumă de 229.486.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 294.226.000 

lei, cu un deficit de 64.740.000 lei.  
         (4) Bugetul Secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în 

sumă de 221.786.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 221.786.000 lei. 
         (5) Bugetul Secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în 

sumă de 7.700.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 72.440.000 lei. 
          (6) Deficitul secţiunii de dezvoltare   în sumă de 64.740.000 lei se 

acoperă din excedentul anilor precedenţi. 
         (7)Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2017                                                                                                        

detaliat la venituri pe surse iar la cheltuieli pe destinaţii, capitole şi subcapitole, 

pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare este prezentat în anexa 
nr.1. 

 Art.2. Impozitele, taxele şi celelalte venituri în baza cărora se fac 
încasări în anul 2017 la bugetul propriu al judeţului Buzău, precum şi 

categoriile de cheltuieli sunt prevăzute în anexa nr.4. 
 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA VENITURILOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

   
Art.3. Resursele financiare ale secţiunii de funcţionare ale bugetului 

propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 sunt: impozite şi taxe locale, cote şi 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea 

cheltuielilor curente, subvenţii de la alte administraţii pentru finanţarea 
cheltuielilor curente, vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare, care se prezintă cu valoare negativă.  

 
Art.4.  Încasarea veniturilor bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2017 se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, precum şi cu 
prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017. 

 
Art.5.  Veniturile  secţiunii de functionare a bugetului propriu al judeţului 

Buzău pe anul 2017 în sumă de 221.786.000 lei se prezintă astfel:  
LEI 

DENUMIREA INDICATORILOR 
PROGRAM 

2017 

VENITURI TOTAL I+II+III+IV 221.786.000 
Din care:  

I.VENITURI PROPRII 2.708.000 
Din care:  
a) VENITURI CURENTE 2.708.000 
Din care:  
-impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice 445.000 
-taxe şi tarife pt. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare  463.000 
-venituri din concesiuni şi închirieri 360.000 
-contribuţii persoane asistate 1.440.000 
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II.COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT 

63.379.000 

Din care:  

a) cota de 11,25% din impozitul pe venit 43.938.000 

b) sume alocate de Direcția Generală a finanțelor publice Buzău din 

impozitul pe venit 18,50% 
19.441.000 

III. SUME DEFALCATE DIN TVA – TOTAL (a+b+c) 91.632.000 

Din care:  
a) sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul judeţului 
62.478.000 

b)sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile 
11.815.000 

c)sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului propriu al 

judeţului Buzău 
17.339.000 

IV. SUBVENŢII – TOTAL  64.067.000 
Din care:  

- subvenţii primite de  bugetele locale pentru finanţarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 
62.615.000 

-subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență 

medico-socială 
970.000 

- subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătății 482.000 

 
CAPITOLUL III 

REGIMUL ŞI DESTINAŢIA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU 

  
Art.6. Cheltuielile prevăzute în secţiunea de funcţionare a bugetului 

propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 reprezintă limite maxime care nu pot fi 
depăşite, iar modificarea lor se va face numai în condiţiile legii. Angajarea şi 

efectuarea de lucrări, procurarea de bunuri şi servicii de către instituţiile şi 
serviciile publice finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău, se fac numai 

cu respectarea prevederilor legale, a statutului şi regulamentelor aprobate şi în 
limitele creditelor bugetare alocate. 

 
Art.7. În structura economică, cheltuielile secţiunii de funcţionare a 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se prezintă astfel: 
LEI 

DENUMIREA INDICATORILOR PROGRAM 2017 

CHELTUIELI TOTAL  221.786.000 

Din care:  

CHELTUIELI CURENTE (a+b+c+d+e+f+g+h) 221.786.000 

Din care:  

a) cheltuieli de personal 82.839.000 

b) bunuri şi servicii, din care: 43.236.000 

c) dobânzi 370.000 

d) fond de rezervă bugetar 1.372.000 

e) transferuri între unităţi ale administraţiei publice 9.345.000 

f) asistenţă socială  73.180.000 

g) alte cheltuieli 9.044.000 

h) rambursări de credite interne 2.400.000 

 

 Art.8.  Pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, 
precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral sau parţial de 
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la bugetul propriu al judeţului Buzău, numărul posturilor bugetare va fi 
dimensionat la nivelul alocaţiei bugetare pe anul 2017 în baza organigramelor 

şi statelor de funcţii ale acestora aprobate de Consiliul Judeţean.  
 

Art.9.Cheltuielile pentru autoritatea publică judeţeană ce se finanţează 
din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 23.000.000 lei din care: 14.500.000 lei cheltuieli 
de personal  şi 8.500.000 lei bunuri şi servicii. 

          
Art.10.(1).Cheltuielile pentru alte servicii generale ce se finanţează din 

Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 
se stabilesc în sumă de 2.848.000 lei din care: 1.276.000 lei cheltuieli de 

personal, 200.000 lei bunuri şi servicii, 1.372.000 lei fond de rezervă 

bugetară;  
         (2).Din totalul cheltuielilor pentru alte servicii generale pentru 

Direcţia de evidenţă a persoanelor se stabilesc cheltuieli în sumă de 1.476.000 
lei din care : 1.276.000 lei cheltuieli de personal, 200.000 lei bunuri şi servicii; 

         (3).Fondul de rezervă bugetară pe anul 2017 se stabileşte în sumă 
de 1.372.000 lei. 

            
Art.11.Cheltuielile pentru tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi ce se finanţează din Secţiunea de funcţionarea a bugetului  
propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 400.000 lei din 

care : 30.000 lei bunuri şi servicii, 370.000 lei dobânzi bancare.  
  

Art.12.  Cheltuielile pentru apărare (Centrul Militar judeţean) ce se 
finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău 

pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 350.000 lei din care: 350.000 lei bunuri 

şi servicii. 
 

Art.13.  Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţională(ISUJ 
Neron Lupașcu) ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului 

propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 350.000 lei din 
care: 350.000 lei bunuri şi servicii. 

 
Art.14.(1). Cheltuielile pentru învăţământ ce se finanţează din 

Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 
se stabilesc în sumă de 32.275.000 lei din care : 18.321.000 lei cheltuieli de 

personal, 3.161.000 lei bunuri şi servicii, 10.465.000 lei asistenţă socială și 
328.000 lei alte cheltuieli (despăgubiri civile). 

          (2). Din totalul cheltuielilor pentru învăţământ, pentru 
învăţământul preuniversitar de stat ce se finanţează din Secţiunea de 

funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 cheltuielile în 

sumă de 10.465.000 lei reprezintă asistenţă socială (produse lactate şi de 
panificaţie pentru preşcolari şi elevii din clasele I-VIII şi consum de fructe în 

şcoli). 
           (3). Pentru învăţământul special ce se finanţează din Secţiunea 

de funcţionare a bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2017  se 
stabilesc cheltuieli în sumă de 21.810.000 lei din care: 18.321.000 lei cheltuieli 

de personal, 3.161.000 lei bunuri şi servicii și 328.000 lei alte cheltuieli 
(despăgubiri civile) 
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Art.15. Cheltuielile pentru sănătate ce se finanţează din Secţiunea de 

funcţionare a  bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în 
sumă de 5.827.000 lei din care: 1.352.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu 

personalul medical al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ special 
şi personalul medical de  la CAMS Pogoanele, 100.000 bunuri și servicii, 

1.975.000 lei transferuri curente către instituţii publice şi 2.400.000 lei 
rambursare credite interne; 

 
Art.16. Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie ce se finanţează din 

Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 
se stabilesc în sumă de 17.450.000  lei din care: 2.390.000 lei cheltuieli de 

personal, 445.000 lei  bunuri şi servicii, 7.320.000 lei transferuri către instituţii 

publice pentru cheltuieli curente, 7.295.000 lei alte cheltuieli (contribuţie 
salarizare personal neclerical 5.875.000 lei, sprijin culte 100.000 lei, cluburi 

sportive 950.000 lei, programe nerambursabile 200.000 lei şi alte servicii în 
domeniul culturii, recreerii și religiei 170.000 lei). 

 
Art.17.(1). Cheltuielile de asistenţă socială ce se finanţează din 

Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 
se stabilesc în sumă de 117.915.000 lei din care: 45.000.000 lei cheltuieli de 

personal, 10.000.000 lei bunuri şi servicii, 62.715.000 lei ajutoare sociale în 
numerar şi 200.000 lei alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii - programe 

nerambursabile).  
          (2). Din totalul cheltuielilor de asistenţă socială pentru Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia  copilului cheltuielile ce se finanţează 
din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 117.615.000 lei din care: 45.000.000 lei 

cheltuieli de personal, 10.000.000 lei bunuri şi servicii, 62.615.000 lei ajutoare 
sociale în numerar.  

       (3). Din totalul cheltuielilor de asistenţă socială pentru Alte 
cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale ce se finanţează din 

Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 
se stabilesc în sumă de 300.000 lei din care: 200.000 lei alte cheltuieli 

(asociaţii şi fundaţii - programe nerambursabile) şi 100.000 lei asistență 
socială (ajutoare sociale în numerar). 

           (4). Suma de 100.000 lei prevăzută la titlul asistență socială 
poate fi utilizată prin dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău 

pentru acordarea de ajutoare de urgență pentru situații sociale și medicale 
deosebite, pentru stimulente elevilor şi/sau cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite. 
 

Art.18.Cheltuielile pentru protecția mediului ce se finanţează din 

Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 
se stabilesc în sumă de 100.000 lei din care: 100.000 lei bunuri şi servicii.  

 
Art.19. Cheltuielile pentru agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al 
judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 50.000 lei din care 

50.000 lei transferuri curente pentru Alte cheltuieli în domeniul agriculturii în 
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vederea  neutralizării deșeurilor de origine animală conform prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 . 

         
 Art.20. Cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii ce se finanţează 

din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău  pe anul 
2017 se stabilesc în sumă de 20.000.000 lei din care: 20.000.000 lei bunuri  şi 

servicii. 
 

 Art.21. Cheltuielile pentru alte acţiuni economice ce se finanţează din 
bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 

1.221.000 lei din care: 1.221.000  lei alte cheltuieli în vederea achitării 
obligaţiilor cu titlu de cotizaţii şi contribuţii ale Consiliului Judeţean Buzău în 

calitate de membru fondator şi partener al unor asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară, după cum urmează:                
 -500.000 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata Monteoru” 

 -450.000 lei ”Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de  
Dezvoltare Sud-Est” 

 -155.000 lei Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din România 
 -100.000 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” 

 -10.000 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru 
Situaţii de Urgenţă 

 -5.000 lei Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică 
din România 

 -500 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009” 
 -500 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Ţinutul Buzăului” 

 
CAPITOLUL IV 

STRUCTURA VENITURILOR SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 

   
Art.22. Resursele financiare ale Secţiunii de dezvoltare ale bugetului 

propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 sunt din subvenţii pentru cheltuieli de 
capital, deficitul secțiunii de dezvoltare se acoperă din excedentul anilor 

precedenţi în sumă de 64.740.000 lei. 
 

CAPITOLUL V 
REGIMUL ŞI DESTINAŢIA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 

Art.23. Cheltuielile prevăzute în Secţiunea de dezvoltare a bugetului 
propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 reprezintă limite maxime care nu pot fi 

depăşite, iar modificarea lor se va face numai în condiţiile legii. 
 

Art.24. În structura economică, cheltuielile Secţiunii de dezvoltare a 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se prezintă astfel: 
LEI 

DENUMIREA INDICATORILOR PROGRAM 2017 

CHELTUIELI TOTAL, din care:  72.440.000 
Cheltuieli de capital  70.263.000 

Transferuri pentru cheltuieli de capital 1.977.000 

Participarea la capitalul social al soc. comerciale 200.000 
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Art.25. Cheltuielile pentru autoritatea publică judeţeană ce se finanţează 
din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 3.225.000 lei  pentru cheltuieli de capital.  
 

Art.26. Cheltuielile pentru Direcţia de evidenţă a persoanelor ce se 
finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău 

pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 14.000 lei  pentru cheltuieli de capital.  
 

Art.27. Cheltuielile pentru apărare (Centrul Militar judeţean) ce se 
finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău 

pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 435.000 lei pentru cheltuieli de capital. 
 

Art.28. Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţională ce se 

finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău 
pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 380.000 lei pentru cheltuieli de capital 

din care: 80.000 lei pentru ISUJ „Neron Lupașcu” și 300.000 lei pentru ATOP. 
 

Art.29.  Cheltuielile pentru învăţământ ce se finanţează din Secţiunea de 
dezvoltare a  bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 1.460.000 lei pentru cheltuieli de capital. 
 

Art.30.  Cheltuielile pentru sănătate ce se finanţează din Secţiunea de 
dezvoltare a  bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 2.721.000 lei pentru cheltuieli de capital. 
 

Art.31. Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie ce se finanţează din 
Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 962.000 lei din care: 517.000 lei cheltuieli de capital şi 

445.000 lei alte transferuri de capital. 
 

Art.32. Cheltuielile de asistenţă socială ce se finanţează din Secţiunea de 
dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 2.100.000 lei pentru cheltuieli de capital din care:1.100.000 lei 
pentru Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Buzău şi 

1.000.000 lei pentru proiecte program 2014-2020, Axa 3 Eficientizare 
energetică -aplicant Consiliul Județean  Buzău. 

         
Art.33. Cheltuielile pentru protecția mediului ce se finanţează din 

Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 se 
stabilesc în sumă de 1.400.000 lei. 

 
Art.34. Cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii ce se finanţează 

din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău  pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 59.543.000 lei  pentru cheltuieli de capital. 
 

Art.35. Cheltuielile pentru alte acțiuni economice  ce se finanţează din 
Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău  pe anul 2017 

se stabilesc în sumă de 200.000 lei  pentru participarea la capitalul social al 
societăților comerciale. 
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Art.36. Obiectivele de investiţii finanţate din Secţiunea de dezvoltare a 
bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 sunt prezentate în anexa 

nr.2. 
 

Art.37. Utilizarea în anul 2017 a împrumutului contractat este conform 
anexei nr.3 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.38. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.39. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situaţii neprevăzute se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 

bugetul propriu al judeţului cu avizul Comisiei de studii, prognoze economico-
sociale , buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 

judeţean Buzău. 
 

Art.40. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău va asigura aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate şi 

ordonatorii secundari/terţiari de credite nominalizaţi. 
 

Art.41. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri prin publicarea acesteia pe site-ul  şi 

în Monitorul oficial ale judeţului, precum şi transmiterea hotărârii, autorităţilor 
şi instituţiilor interesate. 

 
 

                        PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 

 
                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZAU, 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 

Nr. 61 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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ANEXA nr. 4 
la HCJ nr. 61/2017 

 

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

aferente bugetelor locale pe anul 2017 
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor 

 
A. Venituri 

 
(impozite, taxe şi alte venituri) 

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub 
autoritatea consiliilor judeţene1) 

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 

a) Cote defalcate din impozitul pe venit 
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital : 

a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: 

a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea învățământului 

particular sau confesional acreditat 

5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 

de activităţi: 
a) Impozitul pe mijloacele de transport 
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 

6. Venituri din proprietate: 
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor 

judeţene 
b) Venituri din concesiuni şi închirieri 

c) Venituri din dividende 
d) Alte venituri din proprietate 

7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 
a) Venituri din prestări de servicii 

b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de 
protecţie socială 

c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 
d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

8. Amenzi, penalităţi şi confiscări: 
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 
b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume 

constatate odată cu confiscarea potrivit legii 
c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 

9. Diverse venituri: 
a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice 

b) Taxe speciale 
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c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe 
d) Venituri din ajutoare de stat recuperate 

e)Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare 
silită 
f) Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți 

g) Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 
h) Alte venituri 

10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile: 
a) Donaţii şi sponsorizări 

b) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare a bugetelui local (evidenţiate cu semnul minus) 

c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 
d) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

e) Alte transferuri voluntare 

11. Venituri din valorificarea unor bunuri: 

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 
b) Venituri din privatizare 

c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al 
unităților administrativ- teritoriale 

d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 

12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 
a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi 

servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 
proprii 

b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului 

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 
casă ale secţiunii de funcţionare 

e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 
casă ale secţiunii de dezvoltare 

f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare 

g) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 
h) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 

13. Alte operaţiuni financiare: 
a) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a 
altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrative-teritoriale decât cea 

pe raza căreia îşi desfășoară activitatea consiliul judeţean 

14. Subvenţii de la bugetul de stat: 

a) Aeroporturi de interes local 
b) Planuri şi regulamente de urbanism 

c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
cu destinaţie de locuinţă 

d) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor 

e) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 
f) Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare 

g) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate 

h) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale 
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 
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i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

j) Subvenţii primate din Fondul de intervenție  
k) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 
l) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-

sociale 
m) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii în turism 
n) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 

o) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA 
implementate de APIA 

p) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de 
interes naţional 

q) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru 
instituţii publice de sistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico- sociale 

r) Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare 
s) Finanțarea Programului de Dezvoltare Locala 

ș) Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile 
de sănătate publică 

t) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 
aferente perioadei de programare 2014-2020 

ț) Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și 
neutralizare a deșeurilor de origine animală 

15. Subvenţii de la alte administraţii: 
a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 

finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi 
subvenţionarea locurilor de muncă 

b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială 
pentru persoanele cu handicap 

c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în 
situaţii de extremă dificultate 

d) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor 
activităţi 

e) Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă 
organizate în unitățile de învățământ special 
f) Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-

2020 

16 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate si prefinanțări 

a) Fondul European de Dezvoltare Regională 
b) Fondul Social European 

c) Fondul de Coeziune 
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 

e) Fondul European de Pescuit 
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 

g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013 

i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare 
j) Mecanismul financiar SEE 

k) Mecanismul financiar norvegian 
l) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor 

economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 
m) Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE 
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n) Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 

17. Alte sume primite de la UE 

a) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele 
operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 
18.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate si prefinanțări 

aferente cadrului financiar 2014-2020 
a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

b) Fondul Social European (FSE) 
c) Fondul de Coeziune (FC) 

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 
e) Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 

f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare(IPA II) 
g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI) 

h) Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 
i) Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 

 
 

 
 

B. Cheltuieli 

1. Autorităţi publice şi acţiuni externe: 
a) Autorităţi executive 

2. Alte servicii publice generale: 
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 

b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

e) Alte servicii publice generale 

3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei: 
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru 

protecţia copilului 
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de 

sănătate 

5. Apărare: 
a) Apărare naţională (Centre militare) 

6. Ordine publică şi siguranţă naţională: 
a) Ordine publică 

a1) Poliţie locală 
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară) 

c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 

7. Învăţământ: 

a) Învăţământ preşcolar şi primar *) 
a 1) Învăţământ preşcolar *) 

a 2) Învăţământ primar *) 
b) Învăţământ secundar*) 

b 1) Învăţământ secundar inferior*) 
c) Învăţământ nedefinibil prin nivel 

c1) Învăţământ special 
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d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 

8. Sănătate: 

a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 
a 1) Spitale generale 
a 2) Unităţi medico-sociale 

b) Servicii de sănătate publică 
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare 

9. Cultură, recreere şi religie: 

a) Servicii culturale 
a 1) Biblioteci publice judeţene 

a 2) Muzee 
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte 

a 4) Şcoli populare de artă şi meserii 
a 5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale 

a 6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 
a 7) Alte servicii culturale 

b) Servicii recreative şi sportive 
b 1) Sport 

c) Servicii religioase 
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 

10. Asigurări şi asistenţă socială: 

a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 

b 1) Asistenţă socială în caz de invaliditate 
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii 

d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 
 d1) Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 

11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 
a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice 

a 1) Alimentare cu apă 
a 2) Amenajări hidrotehnice 

b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 

12. Protecţia mediului: 

a) Reducerea şi controlul poluării 
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor 
b 1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 

c) Alte servicii în domeniul protecției mediului 

13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă: 

a) Acţiuni generale economice şi comerciale 
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri 

a 2) Programe de dezvoltare regională şi socială 
a 3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 

b) Acțiuni generale de muncă 
b 1) Măsuri active pentru combaterea șomajului 

14. Combustibili şi energie: 
a) Energie termică 

b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie 

15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare: 

a) Agricultură 
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a 1) Camere agricole 
a 2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară 

b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 

16. Transporturi: 
a) Transport rutier 

a 1) Drumuri şi poduri 
b) Transport aerian 

b 1) Aviaţia civilă 
b 2)Aeroporturi 

c)Transport feroviar 
c 2)Transport pe calea ferată 

d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 

17. Alte acţiuni economice: 

a) Zone libere 
b) Turism 

c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 
d) Alte acţiuni economice 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2017 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.3185/02.03.2017;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.3186/02.03.2017; 
- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Buzău este alcătuit din secţiunea de functionare și 

secțiunea de dezvoltare.  
         

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 

se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Buzău, aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de 
studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la 
propunerea conducerii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău. 
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        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău ca ordonator terțiar de credite vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul Judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
              PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 
 

                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZAU, 

                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Nr. 62 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

nr.3187 /02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.3188/02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Centrului Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare și 

secțiunea de dezvoltare. 
         

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2016 
se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 

modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, 
prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea 
conducerii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău. 
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        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău 

reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Buzău ca ordonator terţiar de credite vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
              PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 
 

                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZAU, 

                                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 

 
 
 

Nr. 63 

BUZĂU, 23 MARTIE  2017 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive  Buzău  

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

înregistrată sub nr. 3189/02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 3190/02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic 

Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău este alcătuit din secţiunea 
de funcţionare și secțiunea de dezvoltare. 

 
Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 

se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special 

pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău aprobat conform art.1, cu avizul 
prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 
Buzău, la propunerea conducerii Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive  Buzău . 
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        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive  Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Liceul 
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău ca ordonator 

terţiar de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 64 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2017 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

  

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.3191 /02.03.2017;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.3192/02.03.2017; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Liceului 

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Liceului Special 
pentru Deficienţi de Vedere Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare și 

secțiunea de dezvoltare. 
          

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 
se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 

modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienţi 
de Vedere Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de 

studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la 

propunerea conducerii Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău. 
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        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere 

Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Liceul Special 
pentru Deficienţi de Vedere Buzău ca ordonator terţiar de credite vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 65 

BUZĂU, 23 MARTIE 2017 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională  Buzău  

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

nr.3193/02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.3194 /02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit. „b” alin.(3), lit.  „a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău este alcătuit din 
secţiunea de functionare. 

         
Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 

se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională  Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al 
Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 
Buzău, la propunerea conducerii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Buzău. 
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          (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău ca ordonator terțiar de 

credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                              MIHAI LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 66 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi  

cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Rm. Sărat 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 3195/02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.3196/02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm.Sărat prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Centrului 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm.Sărat este alcătuit din secţiunea de 
functionare. 

          (2).Bugetul secţiunii de funcţionare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin 

lege şi cheltuielile curente respective. 
      

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 
se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 

modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Rm.Sărat aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de 

studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la 

propunerea conducerii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm.Sărat. 
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       (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 
Rm.Sărat reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul Şcolar 

de Educaţie Incluzivă Rm.Sărat ca ordonator terțiar de credite vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 
Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 67 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 

(Doamna consilier județean Vieru Mariana-Eliza nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu 
art. 98 din Legea nr. 215/2001). 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  
nr. 3197/02.03.2017;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 3198/02.03.2017; 
- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.119/30 iulie 2010 
pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a managementului 

asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.61/2017 pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind  
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art.91, alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit.„a”, punctul 3 al art.97, 

art.98 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Spitalului 

Judeţean de Urgenta Buzău este alcătuit din secţiunea de functionare şi 

secţiunea de dezvoltare.  
 

         (2). Bugetul secţiunii de funcţionare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin 

lege  şi cheltuielile curente respective. 
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         (3). Bugetul secţiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor de capital si cheltuielile de capital respective.  

 
Art.3. Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 

aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze 
economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat 

al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea conducerii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău. 

         
Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Spitalul 

Judeţean  de Urgenţă Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi autorităţilor şi instituţiilor publice 

interesate. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 

Nr. 68 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 

(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr. 

215/2001). 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 3199/02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.3200 /02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Bibliotecii 

judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare. 

         
Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2016 

se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii judeţene „Vasile 

Voiculescu” Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de 
studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la 
propunerea conducerii Bibliotecii  judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău. 

         (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău 

reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
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Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Biblioteca 
judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău ca ordonator terţiar de credite vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 

 
                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                          SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nr. 69 

BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 

 



128 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 al Muzeului judeţean Buzău 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 3201/02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.3202/02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.260/2014 privind 
darea imobilului proprietate publică a judeţului Buzău, situat în 

municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.50, în administrarea unor 

instituţii de cultură de interes judeţean; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  
finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Muzeului judeţean Buzău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Muzeului judeţean 

Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. 
         

Art.3.(1).Pentru asigurarea funcţionalității imobilului din municipiul 
Buzău, b-dul N.Bălcescu nr.50, dat în administrarea unor instituții de cultură 

de interes județean, Muzeul județean va avea calitatea de titular în contractele 

privind furnizarea unor utilități publice (apă-canal, energie termică, energie 
electrică), pentru mentenanța sistemelor de alarmare incendiu, supraveghere 

și alarmare efracție precum și pentru întreținere teren aferent cu spații verzi, în 
beneficiul și al celorlalți coadministratori –Teatru „George Ciprian” Buzău şi 

Centrul de Cultură și Artă Buzău. 
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        (2). Sumele aferente contractelor menționate la alin.(1) sunt 

prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii şi 
subvenţii. 

        (3). Prevederile art.7 lit. „b” şi „c” din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.260/2014 se completează cu prevederile alin.(1). 

  
Art.4.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 

se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului judeţean Buzău 

aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze 
economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat 

al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea conducerii Muzeului 

judeţean Buzău. 
            (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului judeţean Buzău reprezintă limite 
maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Muzeul 

judeţean Buzău ca ordonator terţiar de credite vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.6. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 
Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului precum şi comunicarea acesteia 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                         SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
Nr. 70 

BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 al Teatrului “George Ciprian” Buzău 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 3203/02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 3204/02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Teatrului „George Ciprian” Buzău prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Teatrului 

„George Ciprian” Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare.  
          

          (2). Bugetul secţiunii de funcţionare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin 

lege  şi cheltuielile curente respective. 
          

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 
se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 

modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” 
Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei  de studii, 

prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului  a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea 

conducerii Teatrului „George Ciprian” Buzău. 
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        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” Buzău reprezintă 
limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Teatrul 

„George Ciprian” Buzău ca ordonator terţiar de credite vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.5. Secretarul Judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 
Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 71 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2017 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 3205/02.03.2017;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 3206/02.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b” alin.(3), lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre  

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Centrului Județean de Cultură şi 

Artă Buzău pe anul 2017 este alcătuit din secţiunea de funcţionare si secţiunea 
de dezvoltare.  

         
Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2017 

se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Județean de Cultură şi 

Artă Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei  de studii, 
prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului  a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea 
conducerii Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău. 
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        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău 

reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul 
Județean de Cultură şi Artă Buzău ca ordonator terţiar de credite vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul Judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi instituţiei publice interesate. 

 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 

Nr. 72 
BUZĂU, 23 MARTIE 2017 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA  

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 
2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Buzău 
 
 
        Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.3207/02.03.2017; 

 raportul Direcţiei economice înregistrat  sub nr. 3208/02.03.2017; 
 avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017; 

 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
 prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată; 
 prevederile art.19, alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările și completările ulterioare, 
 

 În temeiul art.91, alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

   
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2017 este alcătuit din secţiunea de 
funcţionare și secţiunea de dezvoltare.  
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Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 

2017, se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău, (aprobat conform art.1), cu avizul prealabil 

al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 

Buzău, la propunerea conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău. 

                  (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău ca ordonator terțiar 

de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art.5. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului precum şi comunicarea acesteia 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi serviciilor publice judeţene interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  

                            
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ,  
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                        
                                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
Nr. 73 
BUZĂU,23 MARTIE 2017 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere 

curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi 
reabilitări drumuri şi poduri aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de 
lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare 
drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală în anul 2017 

 
 
     Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată sub nr. 4111/17.03.2017; 

- raportul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii a 
Consiliului Judeţean Buzău nr. 4112/17.03.2017; 

- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău, dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- amendamentul formulat de inițiator la propunerea consilierilor județeni; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 
 În temeiul art. 91 alin (1) lit. „b”, alin (3) lit. „d” şi alin (5) lit. „a”  pct. 

12 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se aprobă Programul de lucrări de întreţinere 

curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări 
drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău 
prevăzut în anexele nr. 1a, b şi c. 
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               (2) Se aprobă Programul de lucrări de reabilitare, 

modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală în anul 2017 aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr. 28/2013 prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Art.2. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii a 
Consiliului judeţean va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art.3. Anexele nr. 1a, b, c şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Art.4. Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi publicitatea acesteia. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                              SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
Nr. 74 

BUZĂU, 23 MARTIE 2017 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 

(Domnul consilier judeţean Ghiveciu Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu art. 98 
din Legea nr. 215/2001). 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău   
în anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr.   3694/09.03.2017; 

- raportul    Direcţiei economice nr. 3695/09.03.2017; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău 
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 61/2017 pentru 
aprobarea Bugetului propriu al  judeţului Buzău în anul 2017; 

- prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Buzău, 

aprobat prin Hotărârea nr. 32/2016 – Anexa nr. 2; 
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor  

- nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit  de 
interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii   
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care  

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 
 

În temeiul art. 91 lit. „f” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la 

bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de 
interes general prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art. 2. Se desemnează 3 consilieri judeţeni ca membri în Comisia de 

selecţionare şi evaluare solicitărilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul 
propriu al judeţului Buzău pentru activităţi non-profit de interes general care 

vor fi nominalizați și comunicați de grupurile de consilieri județeni astfel: 2 
consilieri județeni - grup consilieri judeţeni PSD – ALDE și 1 consilier județean - 

grup consilieri judeţeni PNL. 
 

Art.3. (1) Biroul coordonare şi colaborare instituţii şi servicii publice din 
cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a în cel mult 30 
de zile de la aprobare. 

          

          (2). Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE,  

PETRE–EMANOIL NEAGU 

 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU 

                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

 

Nr. 75 

BUZĂU, 23 MARTIE 2017 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 33 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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Anexă la  

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

                                                  Nr. 75/2017 

 

 

PROGRAMUL FINANŢĂRILOR  NERAMBURSABILE 

PENTRU ANUL 2017 

 

Domenii sectoriale reprezentând principalele direcţii de finanţare a 

activităţilor nonprofit de interes general şi asistenţă socială: 
 

 

  Buget (lei)  *)Sursa de finanţare 

din bugetul 

propriu al 

judeţului în anul 

2017 

I. ACTIVITĂŢI CULTURAL RECREATIVE 

ŞI TURISM 

50.000 67.02 

II. TINERET, EDUCAŢIE ŞI ACTIVITĂŢI 

CIVICE 

75.000 67.02 

III. ACTIVITĂŢI SPORTIVE 

a. Promovarea sportului de echipă;  
b. Promovarea sportului individual; 
c. Sport de masă. 

75.000 67.02 

IV. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 200.000 68.02 

 Total: 400.000  

 

*) Capitolul 67.02 – Cultură recreere şi religie; 
   Capitolul 68.02 – Asistenţă socială. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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