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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
privind execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe 

trimestrul II 2016 pe cele două secţiuni  
  
        Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere: 
 raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău înregistrat la 

nr.9671/14.07.2016; 
 avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul 

de hotarare; 

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

 prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr. 6/2016 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016 cu 

rectificările ulterioare; 
 prevederile art. 49 alin.(12) si alin.(13)  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”art.97 şi art.115 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1.(1) Se aprobă execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe 

trimestrul II 2016:  
a)  Veniturile bugetului propriu al județului Buzău 

      trimestrul II 2016 
1. Prevederi bugetare iniţiale                              148.084,00 mii lei 

2. Excedentul anilor precedenţi                             36.288,00 mii lei  
3. Incasări realizate                                           112.963,27 mii lei 

 
b) Cheltuielile bugetului propriu al județului Buzău 

    trimestrul II 2016 
1.Credite bugetare                                              184.372,00 mii lei 

2.Plăţi efectuate                                                  105.110,71 mii lei 

 
        EXCEDENT BUGET LOCAL JUDEȚUL BUZĂU  

         PE TRIMESTRUL II 2015                                          7.852,56 mii lei 
(112.963,27 – 105.110,71) 

 
(2). Se aprobă execuţia bugetului secţiunii de funcţionare pe trimestrul 

II 2016: 
a)  Veniturile secţiunii de funcţionare 

1. Prevederi bugetare iniţiale 
trimestrul II 2016                                          118.044,00 mii lei 

2. Încasări realizate                                                  
    trimestrul II 2016                                           100.344,52 mii lei 
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b) Cheltuielile secţiunii de funcţionare 
1. Credite bugetare iniţiale  

trimestrul II 2016                                           118.044,00 mii lei 
2. Plăti efectuate                                                      

    trimestrul II 2016                                             95.657,39 mii lei 
 

        EXCEDENT SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  
        PE TRIMESTRUL II 2016                                          4.687,13 mii lei 

(100.344,52 – 95.657,39) 
 

       (3). Se aprobă execuţia bugetului secţiunii de dezvoltare pe trimestrul II 
2016:  

a)  Veniturile secţiunii de dezvoltare 

1. Prevederi bugetare iniţiale 
 trimestrul II 2016                                             30.040,00 mii lei 

          2. Excedentul anilor precedenţi                              36.288,00 mii lei 
          3. Încasări realizate                                              12.618,75 mii lei 

     trimestrul II 2016 
 

b) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
1. Credite bugetare iniţiale  

trimestrul II 2016                                             66.328,00 mii lei 
2. Plăți efectuate                                                      

    trimestrul II 2016                                               9.453,32 mii lei 
 

        EXCEDENT SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  
        PE TRIMESTRUL II 2016                                          3.165,43 mii lei 

(12.618,75 – 9.453,32) 

 
Art.2. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe secţiunea de 

funcţionare şi sectiunea de dezvoltare este prezentată în Anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul judeţului Buzău va asigura publicitatea şi transmiterea 
prezentei hotărâri autoritătilor şi instituţiilor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZAU, 
                                             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

Nr.149 
BUZĂU, 28 IULIE 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 9 abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judeţului 

Buzău pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere: 

— expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  
înregistrată la nr.9672/14.07.2016; 

— raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la  
nr. 9673/14.07.2016; 

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

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

— Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.147/2016 privind rectificarea  
a  III-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2016; 

— adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” 
nr.783/14.06.2016 înregistrată la Consiliul județean Buzău sub 

nr.8405/14.06.2016; 

— adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Buzăului” 
nr.5/16.05.2016 înregistrată la Consiliul județean Buzău sub 

nr.7634/26.05.2016; 
— adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata Monteoru”  

nr.9/23.02.2016 înregistrată la Consiliul județean Buzău sub 
nr.3227/25.02.2016; 

— adreda Asociației pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est nr.3202/19.02.2016. 

— adresa Spitalului Județean de Urgență Buzău nr.13010/27.06.2016 
înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr.9113/04.07.2016; 

— adresa Teatrului “George Ciprian” Buzău nr.1990/15.06.2016 înregistrată 
la Consiliul județean Buzău sub nr.8658/23.06.2016; 

— adresa Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
nr. 24951/11.07.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.9490/11.07.2016; 

— referatele Direcţiei economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrate la 
nr. 9451, nr.9452, nr.9453, nr.9454, nr.9455 din data de 11.07.2016; 

— Dispoziția Președintelui nr.187/12.07.2016 privind modificarea repartizării 
pe trimestre a prevederilor unor alineate în cadrul acelorași titluri; 

— 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,  
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HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2016, se  stabileşte 

la venituri în sumă de 262.488.000 lei; 
         (2) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2016, se stabileşte 

la cheltuieli în sumă de 298.776.000 lei. 
 

 
Art.2.(1) Bugetul secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în 

sumă de 201.008.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 201.008.000 lei; 
          (2) Bugetul secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în 

sumă de 61.480.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 97.768.000 lei; 
          (3) Deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 36.288.000 lei se 

acoperă din excedentul anilor precedenţi. 

 
 

Art.3.(1) Se aprobă majorarea veniturilor secţiunii de dezvoltare la 
indicatorul 42.02.16 „Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea investițiilor în sănătate”  cu suma de 1.440.000 lei; 
                  (2) Cu suma de 1.440.000 lei se vor majora prevederile sectiunii 

de dezvoltare de la Capitolul 66.02 “Sănătate” –Titlul 51.02.28 “Transferuri din 
bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății”  

în vederea achiziționării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a unei 
instalaţii radiologice digitale  de grafio-scopie (roentgendiagnostic). 

 
 

Art.4. Se validează Dispoziția Președintelui nr.187/12.07.2016 privind 
modificarea repartizării pe trimestre a prevederilor unor alineate în cadrul 

acelorași titluri. 

 
 

Art.5(1) Se aprobă la Cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, 
Subcapitolul 54.50 ”Alte servicii publice generale” majorarea prevederilor 

secțiunii de funcționare de la Titlul 50 ”Fond de rezevă bugetară” cu suma de 
480.000 lei prin diminuarea prevederilor de la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” 

cu suma de 200.000 lei și a prevederilor de la Titlul “Bunuri și servicii” cu suma 
de 280.000 lei; 

        (2) Fondul de rezervă bugetară al bugetului propriu al Consiliului 
județean se stabilește în sumă de 1.564.000 lei. 

 
 

Art.6(1) Se aprobă la Cap. 55.02 ”Tranzacții privind datoria publică”, 
majorarea prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 20 ”Bunuri și 

servicii”, alineatul 20.24.02 ”Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 

interne” cu suma de 1.100.000 lei prin diminuarea prevederilor de la Titlul 30 
”Dobânzi” cu suma de 900.000 lei și a prevederilor de la Cap.54.02 ”Alte 

servicii publice generale”, Subcapitolul 54.50 ”Alte servicii publice generale”, 
Titlul 50 ”Fond de rezevă bugetară” cu suma de 200.000 lei; 

        (2) Fondul de rezervă bugetară al bugetului propriu al Consiliului 
județean se stabilește în sumă de 1.364.000 lei. 
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Art.7(1) Se aprobă la Cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”, 
Subcapitolul 67.03.04 “Instituții publice de spectacole și concerte” majorarea 

prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 51 „Transferuri interne către 
instituțiile publice” cu suma de 100.000 lei prin diminuarea prevederilor de la 

Cap.54.02 ”Alte servicii publice generale”, Subcapitolul 54.50 ”Alte servicii 
publice generale”, Titlul 50 ”Fond de rezevă bugetară” cu aceiași sumă; 

       (2) Se aprobă la Cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”, 
Subcapitolul 67.02.06 “Servicii religioase” majorarea prevederilor secțiunii de 

funcționare de la Titlul 59 „Alte cheltuieli” , alineatul 59.15 “Contribuții la 
salarizarea personalului neclerical” cu suma de 385.000 lei (382.000 lei pentru 

personal neclerical creștin ortodox și 3.000 lei pentru personalul neclerical 
catolic) prin diminuarea prevederilor de la Cap.54.02 ”Alte servicii publice 

generale”, Subcapitolul 54.50 ”Alte servicii publice generale”,Titlul 50 ”Fond de 

rezevă bugetară” cu aceiași sumă. 
        (3) Suma de la art.(2) urmează să reîntregească fondul de rezervă 

bugetară al bugetului propriu al Consiliului județean la primirea sumelor din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul județului prin rectificare bugetară de stat; 
                (4) Fondul de rezervă bugetară al bugetului propriu al Consiliului 

județean se stabileste în sumă de 879.000 lei. 
 

 
Art.8(1) Se aprobă la Cap.68.02 „Asigurări și asistență socială”, 

Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” majorarea 
prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 20 „Bunuri și servicii” cu suma 

de 450.000 lei prin diminuarea prevederilor de la Cap.54.02 ”Alte servicii 
publice generale”, Subcapitolul 54.50 ”Alte servicii publice generale”,Titlul 50 

”Fond de rezevă bugetară” cu aceiași sumă; 

       (2) Suma de 450.000 lei se asigură din fondul de rezervă bugetară 
al bugetului propriu al Consiliului județean, urmând să se reîntregească la 

primirea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județului prin rectificare bugetară de stat; 

       (3) Fondul de rezervă bugetară al bugetului propriu al Consiliului 
județean se stabilește în sumă de 429.000 lei. 

 
 

 Art.9(1) Se aprobă la Cap.87.02 „Alte acțiuni economice” majorarea 
prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 

393.000 lei prin diminuarea prevederilor de la Cap.54.02 ”Alte servicii publice 
generale”, Subcapitolul 54.50 ”Alte servicii publice generale”, Titlul 50 ”Fond 

de rezevă bugetară” cu aceiași sumă; 
          (2) Fondul de rezervă bugetară al bugetului propriu al Consiliului 

județean se stabilește în sumă de 36.000 lei. 

 
 

Art.10. Modificările prevăzute la art.1-9 sunt prevăzute în anexele nr.1 
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

Art.11. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situaţii neprevăzute se 
împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 



22 

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.12. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 

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

instituţiilor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZAU, 

                                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.150 
BUZĂU, 28 IULIE 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 9 abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de  
Urgentă Buzău 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

nr.9676/14.07.2016;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.9677/14.07.2016; 

- 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 Urgență Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.125/2016 pentru 

rectificarea a II-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului județean Buzău nr.150/2016 privind 
rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2016; 

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui nr.182 din 30 iunie 2016 privind 
modificarea repartizării pe trimestre a prevederilor unor alineate în 

cadrul acelorași titluri; 
- adresa Spitalului judeţean de Urgenţă Buzău nr.13010/27.06.2016 

înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr.9113/04.07.2016; 
- prevederile Legii 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 rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2016 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 2016 al  Spitalului 

Judeţean de Urgență Buzău este alcătuit din secţiunea de funcționare şi 
secţiunea de dezvoltare.  
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         (2). Bugetul secţiunii de funcţionare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin 

lege  şi cheltuielile curente respective. 
         (3). Bugetul secţiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare 

finanţării cheltuielilor de capital și cheltuielile de capital respective.  
 

Art.3. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău 
nr.182 din 30 iunie 2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a 

prevederilor unor alineate în cadrul acelorași titluri. 
 

Art.4. 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 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.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Spitalul 

Judeţean  de Urgenţă Buzău 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, 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.151 

BUZĂU, 28 IULIE 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 
(Domnul consilier judeţean 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 rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2016 al Teatrului “George Ciprian” Buzău 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

înregistrată sub nr.9679/14.07.2016;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.9680/14.07.2016; 

- 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.16/2016 pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului 

“George Ciprian” Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului judetean Buzău nr.150/2016 privind 
rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2016; 
- prevederile Dispoziției Președintelui nr.176 din 23 iunie 2016 privind 

modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlul de 
cheltuială; 

- adresa Teatrului “George Ciprian” Buzău nr.1990/15.06.2016 
înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.8658/23.06.2016; 

- 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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2016 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 2016 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. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău 

nr.176 din 23 iunie 2016 privind modificarea prevederilor unor alineate în 
cadrul aceluiași titlu de cheltuială. 



43 

Art.4.(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 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. 

        (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.5. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2016 

şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 

2017. 
 

Art.6. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Teatrul 
“George Ciprian” Buzău ca ordonator terţiar de credite vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.7. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 

Buzău, precum şi comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi 
instituţiei publice interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 

Nr.152 
BUZĂU, 28 IULIE 2016 

 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2016 al 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.9681/14.07.2016; 
 raportul Direcţiei economice înregistrat  sub nr.9682 /14.07.2016; 

 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. 79/2016 pentru 
rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 
 prevederile Hotărârii Consiliului judetean Buzău nr.150/2016 privind 

rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 
2016; 

 adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău nr. 24951/11.07.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Buzău sub nr.9490/11.07.2016; 

 referatul Direcției economice a Consiliului Județean Buzău 
nr.9452/11.07.2016; 

 Dispoziția Președintelui nr.138/23.05.2016 privind modificarea 
repartizării pe trimestre a unor indicatori de venituri și cheltuieli și a 

prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu; 
 Dispoziția Președintelui nr.187/12.07.2016 privind modificarea 

repartizării pe trimestre a prevederilor unor alineate în cadrul 
acelorași titluri; 

 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 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1. Se aprobă rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

finanţat din fonduri nerambursabile pe anul 2016 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.(1).  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău este aprobat pe 

surse de finanțare, finanţat integral de la buget şi din fonduri externe 
nerambursabile; 
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         (2).  Bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat integral de la buget 
se rectifică cu suma de 450.000 lei prin majorarea la partea de venituri a 

alocațiilor de la bugetul Consiliului județean și la partea de cheltuieli la Titlul 20 
“Bunuri și servicii”; 

         (3). Suma de 450.000 lei se asigură din fondul de rezervă 
bugetară al bugetului local al Consiliului județean, urmând să se reîntregească 

la primirea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județului prin rectificare bugetară de stat; 

         (4). Bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din fonduri externe 
nerambursabile nu se rectifică. 

 
Art.3. Se validează Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Buzau 

nr.138/2016 și nr.187/2016. 

 
Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2016 

şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 
2017. 

 
Art.5. 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.6. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 
Buzău 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.153 
BUZĂU, 28 IULIE 2016 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul vicepreședinte 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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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

înregistrată sub  nr. 9683/14.07.2016;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 9684/14.07.2016; 

- 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.19/2016 pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2016 al Camerei 

Agricole Județene Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului judetean Buzău nr.150/2016 privind 
rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2016; 
- prevederile Dispoziției Președintelui nr.182 din 30 iunie 2016 privind 

modificarea repartizării pe trimestre a prevederilor unor alineate în 
cadrul acelorași titluri; 

- Nota de fundamentare nr. 5155/11.07.2016 a Camerei Agricole 
Județene Buzău înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub  

nr. 9446/11.07.2016; 
- 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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea I a  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2016 al  Camerei Agricole Județene Buzău prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  Camerei 

Agricole Județene 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 2016 

se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Județene 
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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 Camerei Agricole Județene Buzău. 

           (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Județene Buzău reprezintă 

limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

Art.4. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzau 
nr.182 din 30 iunie 2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a 

prevederilor unor alineate în cadrul acelorași titluri. 
 

Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Camera 

Agricola Județeană 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, precum şi comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi 

instituţiei publice interesate. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                            SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

Nr.154 
BUZĂU, 28 IULIE 2016 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 9 abţineri de cei 32 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 

2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de 
protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din 
cadrul 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. 9763/15.07.2016; 
- nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău înregistrată sub nr. 9488/11.07.2016; 
- hotărârea nr.10 /11.07.2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederilor HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.  91 alin. (1) lit. ,,f” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediu lunar în perioada mai – iunie 2016 
pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în regim 

rezidenţial în Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de auz nr. 10 
Buzău şi în Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de vedere nr. 11 

Buzău, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Costurile medii lunare stabilite prin prezenta hotărâre 
constituie element de referinţă pentru contractarea interinstituţională a 

serviciilor sociale furnizate persoanelor cu handicap care au domiciliul sau 
reşedinţa în alte judeţe.   

                     (2) Totodată, costurile medii lunare reprezintă element de calcul 
al pretenţiilor formulate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău în raport cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
judeţene, în legătură cu asigurarea decontării serviciilor sociale furnizate 

persoanelor cu handicap care au domiciliul sau reşedinţa în alte judeţe. 
 Art. 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. 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. 155 
BUZĂU, 28 IULIE 2016 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 

(Domnul vicepreședinte Petre Adrian -Robert nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu art. 

98 din Legea nr. 215/2001). 
 
 

Anexa la  

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău  
nr. 155/28.07.2016 

 

 

Costul mediu lunar al cheltuielilor realizat în 
perioada mai - iunie 2016 

 

Luna CRCDA nr. 10 Buzau CRCDV nr. 11 Buzau 

mai           2016 3080,42 2725,26 

iunie         2016 3519,53 2284,93 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind numirea Consiliului de Administraţie al 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 

 Consiliul judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău nr. 

9627/13.07.2016; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală nr. 

9628/13.07.2016; 
- 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.157/2016 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 
- Dispoziţia nr. 188/2016 privind numirea reprezentantului Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău; 

- adresele înregistrate la nr. 9612/2016 ale Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Buzău, Colegiului Judeţean Buzău al Medicilor şi 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România; 

- prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se numeşte Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Buzău, în următoarea componenţă: 

 
(1) Membri: 

 

-  Acsinte Venera  - Reprezentantul Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Buzău; 

-  Toader Celine  - Reprezentantul Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Buzău; 

- Panait Eliza - Mariana  - Consilier judeţean; 
- Zoican Adrian  - Consilier judeţean; 

- Mihai-Laurențiu Gavrilă  - Reprezentant al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Buzău 
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(2) Membri cu statut de invitat: 

 
-  Japie Ion  - Reprezentant al Colegiului Judeţean 

Buzău al Medicilor; 
- Comănescu Elena  - Reprezentant al Ordinului asistenţilor 

medicali generalişti, moaşelor şi 
asistenţilor medicali din România – filiala 

Buzău; 
 

Art.2. Au calitatea de membri supleanţi ai membrilor titulari prevăzuţi la 
art. 1 următorii: 

 

- Bolchi Eduard  - Reprezentantul Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Buzău; 

- Circiu Cocuța  - Reprezentantul Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Buzău; 

- Pricop Karmencita  - Consilier judeţean; 
- Nicolae Ion  - Consilier judeţean; 

- Lungu Marius  - Reprezentant al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Buzău. 

 
(3) Supleanţi ai membrilor cu statut de invitat: 

 
-  Vulpe George - Reprezentant al Colegiului Judeţean 

Buzău al Medicilor; 
- Penghea Gabriela-Simona - Reprezentant al Ordinului 

asistenţilor medicali generalişti, 

moaşelor şi asistenţilor medicali din 
România – filiala Buzău; 

 
Art.3. (1) În prima şedinţă a Consiliului de Administraţie după numire, 

membrii nominalizaţi la art. 1, alin. (1), poz. 1-5 vor alege Preşedintele 
Consiliului al cărui mandat este de 6 luni. 

          (2) Dispoziţiile art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 se aplică 
şi în cazul membrilor titulari şi supleanţi ai Consiliului de Administraţie. 

 
Art. 4. Membrii Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din salariul 
managerului. 

 
Art. 5. (1) Managerul participă la şedinţele Consiliului de Administraţie 

fără drept de vot. 

          (2) Reprezentanţii nominalizați de sindicatele legal constituite în 
unitate, afiliate federațiilor sindicale participă cu calitatea de invitaţi 

permanenţi la şedinţele Consiliului de Administraţie. 
 

Art. 6. Membrilor titulari ai Consiliului de Administrație li se aplică 
prevederile art. 178 și 188 cu privire la regimul incompatibilităților și 

conflictului de interese. 
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Art. 7. Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
îşi desfăşoară activitatea conform legii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare. 
 

Art. 8. Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 138/2012 îşi încetează 
aplicabilitatea. 

 
Art. 9. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău, Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 
persoanelor nominalizate precum şi publicarea acesteia pe site-ul autorităţii şi 

în Monitorul Oficial al judeţului Buzău.   
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETARUL  JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                       MIHAI-LAURENȚIU GAVBRILĂ 

 
 
Nr.159 
BUZĂU, 28 IULIE 2016 
 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 
 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău  

 

 

 
Consiliul Judeţean Buzău,  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată la nr. 9294/06.07.2016; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat la 
nr. 9295/06.07.2016; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 143/2016 privind declararea 
Consiliului Judeţean Buzău ca legal constituit; 

- prevederile art. 4 şi 8 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

- prevederile art.17 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”, art.92 şi art.97 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art. 1.  Se desemnează în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică a Judeţului Buzău următorii consilieri judeţeni: 

1. Cristescu Mihai grup consilieri judeţeni PSD – ALDE; 
2. Baciu Gabriel - Paul grup consilieri judeţeni PSD – ALDE; 

3. Popescu D. Ion grup consilieri judeţeni PSD – ALDE; 
4. Mocanu Viorel grup consilieri judeţeni PSD – ALDE; 

5. Nicolae Ion grup consilieri judeţeni PNL;  
6. Florescu Raul - Ioan grup consilieri judeţeni PNL. 
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Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 135/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare îşi încetează aplicabilitatea. 

 
        Art. 3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău şi persoanelor interesate. 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 
 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 
                                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nr.162 

BUZĂU, 28 IULIE 2016 
 
 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 
 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind validarea componenţei nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău 

 

 

 
Consiliul Judeţean Buzău,  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 
9307/06.07.2016; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală nr. 
9308/06.07.2016; 

- 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. 162/2016 privind 
desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică a Judeţului Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.143/2016 privind 
declararea Consiliului Judeţean Buzău ca legal constituit pentru 

mandatul 2016 - 2020; 
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 183/06.07.2016 

pentru desemnarea reprezentanţilor comunităţii locale în componenţa 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin  Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002; 
- prevederile art. 17 – 20 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”, art.92 şi art.97 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. (1) Se validează  componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică a Judeţului Buzău, după cum urmează: 
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1. Gheorghe Marian - Sorin  - subprefectul judeţului Buzău; 

2. Cristescu Mihai - consilier judeţean – grup PSD – ALDE; 

3. Baciu Gabriel -  Paul - consilier judeţean – grup PSD – ALDE; 

4. Popescu D. Ion - consilier judeţean – grup PSD – ALDE; 

5. Mocanu Viorel - consilier judeţean – grup PSD – ALDE; 

6. Nicolae Ion  - consilier judeţean – grup PNL; 

7. Florescu Raul - Ioan - consilier judeţean – grup PNL; 

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. 

 

(2) La şedinţele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, şefii Poliţiilor 
locale din municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, precum  şi din oraşele Nehoiu, 

Pogoanele şi Pătârlagele vor participa în calitate de invitaţi, atunci când sunt 
analizate probleme având ca obiect ordinea publică din zonele de competenţă. 

 
Art. 2. Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Buzău, validaţi conform art. 1, este de 4 ani, respectiv pe durata 
exercitării mandatului 2016 – 2020 al Consiliului Judeţean Buzău. 

 

Art. 3. (1) Activitatea  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 
Judeţului Buzău se desfăşoară la sediul administrativ al Consiliului Judeţean 

Buzău, sala Delegaţiei Permanente. 
(2) Secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Buzău se asigură de Direcţia juridică şi administraţie publică locală - 
Compartiment relaţii cu publicul. 

 
Art. 4. (1) Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisiile de 

lucru, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău au 
dreptul la o indemnizaţie de 250 lei net/şedinţă, dar nu mai mult de 500 lei 

net/lună, indiferent de numărul total de şedinţe într-o lună. 
(2) Cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău, inclusiv indemnizaţiile  
prevăzute la alin. (1), se suportă din bugetul propriu al judeţului Buzău. 

 

Art. 5. (1) Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Direcţia 
economică şi Serviciul salarizare şi monitorizare cheltuieli de personal ale 

Consiliului Judeţean Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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(2) Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 136/2012 cu modificările 
ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Art. 6. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi publicarea acesteia pe site-ul 
autorităţii județene. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 

                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 

                                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nr.163 
BUZĂU, 28 IULIE  2016 

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

consilieri judeţeni prezenţi.  

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Acordului de cooperare între Județul 

Buzău – România și Raionul Dubăsari – Republica Moldova 
 

Consiliul Judeţean Buzău,  

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

nr.9512/11.07.2016; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală 

nr.9513/11.07.2016; 

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

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

- avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe exprimat prin adresa  
nr. H 2-1/1466 înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub  

nr. 5173/2016; 
- avizul conform al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

exprimat prin adresa nr. 48281/2016 înregistrată la Consiliul Județean 
Buzău sub nr. 6273/2016; 

- prevederile art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2003 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările 

și completările ulterioare, 

În temeiul art.15 alin.(5), art. 16, art. 91, alin. (1) lit. ”e”, alin. (6 lit. ”c” 
şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1.  Se aprobă Acordul de cooperare între Județul Buzău – România 
și Raionul Dubăsari – Republica Moldova, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor interesate, precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău. 

PREŞEDINTE, 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 

                                                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
Nr.164 

BUZĂU, 28 IULIE  2016 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul 

Județean Buzău, Consiliul Raional Dubăsari, Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, Asociația pentru 

Sprijinirea IMM – urilor Buzoiene și  Școala 
”Sfântul Apostol Andrei ” Buzău 

 

Consiliul Judeţean Buzău,  

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

nr.9934/19.07.2016; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală 

nr.9935/19.07.2016; 
- 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 Județean Buzău nr.164/2016 pentru 
aprobarea Acordului de cooperare între județul Buzău, România și Raionul 

Dubăsari, Republica Moldova, 
În temeiul art. 91, alin. (1) lit. ”c”, 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 Protocolul de colaborare prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Structura Cabinet Președinte va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri și va monitoriza și informa cu privire la derularea 

programului care face obiectul Protocolului aprobat. 
Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor interesate, precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău. 

PREŞEDINTE, 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 

MIHAI LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

Nr.165 
BUZĂU, 28 IULIE  2016 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 
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Anexa la HCJ Buzău nr. 165/2016 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 

încheiat astăzi __________ 

I. Părți: 

1. Consiliul Județean Buzău cu sediul în municipiul Buzău, B – dul N. 
Bălcescu nr. 48, reprezentat prin Petre - Emanoil Neagu în calitate de 

Președinte; 
2. Consiliul Raional Dubăsari cu sediul în localitatea Coșnița, Dubăsari, 

Republica Moldova, reprezentat prin Grigore Policinschi în calitate de 
Președinte; 

3. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău cu sediul în 

municipiul Buzău, B – dul Unirii, Bl.10 BCD, Buzău, HG 799-90, Cod 
înregistrare fiscală RO4814710, cont bancar RO63BTRL01001205291795XX 

dechis la Banca Transilvania, reprezentată de Ionel Gagu, în calitate de 
Președinte; 

4. Asociația pentru Sprijinirea IMM – urilor Buzoiene cu sediul în 
municipiul Buzău, B-dul. Unirii, Bl. 10 BCD, înregistrată la Judecătoria 

Buzău în Registrul Special sub nr. 29/16.09.2013, Cod Unic de Înregistrare 
32518699, Cont deschis la Banca Transilvania nr. 

RO69BTRLRONCRT0221162101, reprezentată legal prin Damian Anca în 
calitate de Președinte; 

5. Școala generală nr. 12 ”Sfântul Apostol Andrei” Buzău, cu sediul în 
municipiul Buzău, str. Aleea Școlilor, nr. 3 reprezentată prin Iordache 

Cătălin, în calitate de director. 

Părțile au convenit de comun acord să încheie prezentul protocol. 

Art.I. Obiectul protocolului 

Părțile convin ca în perioada 01 – 07 septembrie 2016 să organizeze un 
schimb de experiență între elevi din județul Buzău și elevi din Raionul 

Dubăsari. În acest sens, în perioda mai sus menționată elevi din județul Buzău 
vor efectua o vizită de documnetare în Raionul Dubăsari, urmând ca ulterior 

elevi din Raionul Dubăsari să efectueze o vizită de documentare în județul 

Buzău. 
Art.II. Obiectivele specifice 

a) Cooperarea interinstituțională în vederea organizării și desfășurării 
evenimentelor din cadrul acestui protocol; 

b) Realizarea unei comunicări eficiente și a unui schimb de idei între 
reprezentanții părților implicate; 

c) Realizarea schimbului de experiență prin implicarea elevilor și cadrelor 
didactice în activități comune; 

d) Dezvoltarea competențelor culturale, artistice și de comunicare alle 
participanților; 

e) Cunoașterea de către fiecare grup de elevi și cadre didactice a 
specificului procesului instructiv – educativ precum și a istoriei, culturii și 

tradițiilor naționale. 

Art.III. Obligațiile și responsabilitățile partenerilor 

1. Consiliul Județean Buzău: 

a) Va asigura legătura instituțională între partenerii din protocol. În acest 
sens, va comunica permanent datele de interes public necesare 

desfășurării în bune condiții a deplasărilor; 
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b) Va furniza materialele informative și documentare despre județul 
Buzău tutror participanților la acest program. 

 
2. Consiliul Raional Dubăsari: 

a)  Va asigura legătura instituțională între partenerii din protocol. În acest 
sens, va comunica permanent datele de interes public necesare 

desfășurării în bune condiții a deplasărilor. 

b) Va asigura spații de cazare corespunzătoare și va furniza într-un 
termen rezonabil, date cu privire la componența delegației. 

 
3. Asociația pentru Sprijinirea IMM – urilor Buzoiene: 

Va suporta integral costurile privnd transportul, cazarea, masa precum și 
alte cheltuieli necesare bunei desfășurări a acestor activități, în limita 

sumei de 7.000 lei. 

 
4. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură: 

Va identifica persoane juridice sau fizice disponibile a susține și alte 
cheltuieli aferente derulării programului; 

 
5. Școala generală nr. 12 ”Sfântul Apostol Andrei” Buzău: 

a) Va comunica în termen rezonabil componența delegației; 

b) Va asigura un număr optim de însoțitori și va furniza datele necesare 
desfășurării activităților propuse; 

c) Va efectua toate diligențele pentru buna desfășurare a deplasărilor 
(documente necesare călătoriei, asigurări medicale, formalități 

vamale). 

Art. IV. Părțile se angajează să se sprijine reciproc în desfășurarea 
programelor de schimb de experiență în condiții optime, cu respectarea 

drepturilor și demnității elevilor și cadrelor didactice participante. 
Art. V. Prezentul protocol de colaborare se încheie în 5 (cinci) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară. 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
PREȘEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI 
PREȘEDINTE, 

GRIGORE POLICINSCHI 
 

CAMERA DE COMERȚ, 

INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ 
BUZĂU 

PREȘEDINTE, 
IONEL GAGU 

 

 ASOCIAȚIA PENTRU 

SPRIJINIREA IMM-URILOR 
BUZOIENE 

PREȘEDINTE, 
ANCA DAMIAN 

 
ȘCOALA GENERALĂ NR. 12 

”SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” 
BUZĂU 

DIRECTOR, 
IORDACHE CĂTĂLIN 

  

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul 

Județean Buzău și British Council 
 

Consiliul Judeţean Buzău,  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

nr.9987/20.07.2016; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală 

nr.9988/20.07.2016; 

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

hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   anexate 

la hotărâre; 

- oferta de colaborare înaintată de British Council și materializată în proiectul 

acordului de colaborare, 

În temeiul art. 91, alin. (1) lit. ”e”, alin. (6 lit. ”c” şi art.97 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1.  Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul Județean Buzău 
și British Council prevăzut în anexa1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.2. Se desemnează ca responsabil din partea Consiliului Județean 

Buzău pentru derularea Acordului, doamna Ghimbășanu Oana, consilier în 
cadrul Structurii Cabinet Președinte. 

Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilorși instituțiilor interesate, precum şi publicarea acesteia pe site-ul 

Consiliului Județean Buzău. 

PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 

                                              MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
Nr.166 

BUZĂU, 28 IULIE 2016 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 
(Domnul consilier județean Nicoară Silviu nu participă la vot fiind sub incidenţa art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 
din Legea nr. 215/2001). 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 

                                    

 
1 Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Buzău. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean  
Buzău în calitate de coorganizator al proiectului 

„ECO  TRAVEL – TINERI PENTRU ROMÂNIA” 
- Ediţia a II-a, 2016 

 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău, 

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

înregistrată sub nr. 9555/12.07.2016; 
- raportul comun al Direcţiei economice şi Compartimentului promovare 

şi dezvoltare a turismului, înregistrat sub nr. 9556/12.07.2016; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 

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

- cererea nr. 6/17.05.2016 a Asociaţiei culturale „Nicolae Tăutu” Cislău 
înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr. 7278/17.05.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.6/2016 pentru 
aprobarea bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2016, 

 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „e” şi 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  participarea  Consiliului  Judeţean  Buzău în calitate 

de coorganizator al evenimentului  „Eco travel - tineri pentru România” – Ediţia 

a II-a 2016, conform proiectului prevăzut în Anexa nr. 1. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul propriu al 
judeţului Buzău pentru anul 2016, Secţiunea Funcţionare, Cap. 67.02 – 

Cultură, recreere, religie, Titlul 59 – Alte cheltuieli,   pentru desfăşurarea  
evenimentului  prevăzut la art. 1. 

 
Art. 3. (1)  Suma menţionată la art. 2. se va utiliza pentru cheltuielile 

prevăzute în Anexa nr. 2. 
           (2) În termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului 

Asociaţia culturală „Nicolae Tăutu” va prezenta documente justificative privind 
desfăşurarea festivalului şi utilizarea sumei. 

           (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3. Direcţia economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art. 4. Secretarul judeţului Buzău va asigura publicitatea prezentei 

hotărâri, precum şi comunicarea acesteia instituţiilor, serviciilor publice şi 
persoanelor juridice interesate. 

 

 
PREŞEDINTE, 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 
 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                  SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 167 
BUZĂU,  28 IULIE 2016 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în 

calitate de coorganizator, la manifestările organizate de 
Fundația ”Mareșal Alexandru Averescu” dedicate 

centenarului înființării Armatei a 2-a 
 

 Consiliul judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău 
înregistrată sub nr.9802/18.07.2016; 

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 9803/18.07.2016; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 

- solicitarea Fundației ”Mareșal Alexandru Averescu” înregistrată sub  
nr. 9743/15.07.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 6/2016 privind 
aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016, cu 

rectificările ulterioare, 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.”e”, alin.(6), 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 participarea Consiliului Județean Buzău în calitate de 

coorganizator, la manifestările organizate de Fundația ”Mareșal Alexandru 
Averescu”, dedicate centenarului înființării Armatei a 2-a. 

 
Art.2. Consiliul Județean Buzău va asigura o finanțare în cuantum de 

30.000 lei din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2016, Capitolul 
51.01.03 ”Autorități executive” , Titlul II – ”Bunuri și servicii, Alte cheltuieli” 

având ca destinație: 
a) editarea nr. 19 al Revistei ”Străjer în calea furtunilor” și a două cărți 

dedicate sărbătoririi centenarului înființării Armatei a 2-a – sumă 
estimată 20.000 lei. 

b) Organizarea unei excursii pentru un grup de elevi buzoieni la 
ceremonialul militar și religios din comuna Roșia, județul Sibiu – sumă 

estimată – 5000 lei. 

c) Materiale de promovare – 5.000 lei 
    (steaguri, stegulețe, etc.) 
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Art.3. După finalizarea acțiunilor menționate la art. 2, Fundația ”Mareșal 
Alexandru Averescu” va prezenta, pentru verificare, Direcției economice 

documentele justificative privind cheltuielile efectuate. 
 

Art.4. Direcția economică și structura Cabinet Președinte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.5.Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor 

interesați precum și afișarea pe site-ul propriu al autorității publice județene.   
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
                                                                                                      
                                                                                        
    
 
 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL  JUDEŢULUI BUZĂU, 
                           

                                      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
          
          
 
 
 
 
         

Nr.168 

BUZĂU, 28 IULIE  2016 
 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu  pentru traseul 

judeţean cod 006  Buzău Autogara Sud-Merei-Năeni 
operatorului de transport SC NCA & Lascu Transport SRL 

 

 
          Consiliul Judeţean Buzău; 

          Având în vedere:  

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 9706/14.07.2016; 

- raportul de specialitate al Biroului de transport public din cadrul Direcţiei 
pentru administrarea patrimoniului şi investiţii înregistrat sub nr. 

9704/14.07.2016; 
- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- propunerea comisiei paritare nr. 20 din 11.07.2016 privind atribuirea 

traseului judeţean cod 006, Buzău Autogara Sud-Merei-Năeni 
operatorului de transport SC NCA & Lascu Transport  SRL în conformitate 

cu Sentinţa Tribunalului Buzău nr. 413/24.05.2016, definitivă; 
- prevederile art. 4, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 37 alin. 10 din Legea  

nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată şi 

completată prin Legea nr. 163/2011; 
- prevederile art. 4 lit. h, art. 15 şi art. 19 alin. 1 din Ordinul Ministrului 

Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 
182/2011; 

- prevederile art. 250 alin. 1 lit. a din Legea societăţilor comerciale nr. 
31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
       În temeiul art. 91, alin. 1, lit. d, alin. (5) lit. a pct. 13 şi art. 97 din Legea 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
      Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea licenţei  de traseu operatorului de 

transport rutier SC  NCA & Lascu Transport SRL pentru traseul  judeţean cod 
006 Buzău Autogara Sud-Merei-Năeni. 

              
 

                  (2) Operatorul de transport SC NCA & Lascu Transport SRL va 
respecta condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii acestui traseu 
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judeţean, aşa cum a rezultat în urma şedinţei de atribuire electronică din data 
de 18.12.2013.  

     
        Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către Autoritatea Rutieră 

Romînă, Agenţia Buzău care va asigura emiterea licenţei de traseu.  
        

        Art. 3 Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Biroul 
de transport public din cadrul Consiliului Judeţean Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

        Art. 4  Secretarul judeţului Buzău va asigura publicarea prezentei 
hotărâri pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău şi o va comunica instituţiilor şi 

persoanelor juridice interesate.   

 
 

 

PREŞEDINTE,  
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 
 
                                                                  

                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU  

                                

                                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 176 

BUZĂU, 28 IULIE 2016 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul consilier județean Bîrlă Marian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din 

Legea nr. 215/2001). 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea a II-a  a bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2016 al Muzeului județean Buzău 
 
 

 Consiliul Județean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 

10609 /08.08.2016;    
- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 10610/.08.2016; 

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.78/2016 pentru 
rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2016 al 

Muzeului județean Buzău; 
- adresa Muzeului județean Buzău nr. 1921/26.07.2016 înregistrată la 

Consiliul județean Buzău sub nr. 10157/26.07.2016; 
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind  finanțele 

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

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2016 al  Muzeului județean Buzău, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1).Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al  Muzeului 

județean Buzău este aprobat pe surse de finanțare, finanțat din venituri proprii 
și subvenții și din fonduri externe nerambursabile; 

                  (2).Bugetul de venituri și cheltuieli finanțat din venituri proprii și 
subvenții se rectifică cu suma de 36.000 lei provenită din majorarea veniturilor 

proprii; 

                  (3). Bugetul de venituri și cheltuieli finanțat din fonduri externe 
nerambursabile nu se rectifică. 

 
Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuții a bugetului pe anul 2016 

se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să opereze 
modificări în bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului județean Buzău 

aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze 
economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat 
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al județului a Consiliului Județean Buzău, la propunerea conducerii Muzeului 
județean Buzău. 

        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului județean Buzău reprezintă limite 

maxime ce nu pot fi depășite. 
 

        Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuției la 31.12.2016 și 
se va prezenta Consiliului județean spre aprobare în cursul trimestrului I 2017. 

 
Art.5. Direcția economică a Consiliului Județean Buzău și Muzeul 

județean Buzău ca ordonator terțiar de credite vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.6. Secretarul județului Buzău va asigura aducerea la cunoștință 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Județean 

Buzău şi în Monitorul oficial al județului precum și comunicarea acesteia 
Instituției Prefectului județului Buzău și instituției publice interesate. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 

Nr. 180 

BUZĂU, 17 AUGUST 2016 
 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 
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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 sumelor 

pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 

masă pentru anul 2016 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 10611/08.08.2016; 

- raportul comun al Direcţiei juridice şi admnistraţie publică locală şi 
Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 10612/08.08.2016; 

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

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- adresa nr. 6621/25.07.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 10115/25.07.2016;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 147/28.06.2016 

privind rectificarea a III-a a bugetului propriu al Judeţului Buzău pe 
anul 2016. 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/16.06.2016 privind 
repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea 

drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a 

acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/15.10.2014 pentru stabilirea 

limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 
129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

- prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

destinate finanţării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale 
speciale integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2016, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, potrivit Metodologiei de 
alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază 

copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 

masă, aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 423/16.06.2016. 
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 Art. 2. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor iniţia 
rectificarea bugetelor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale în scopul 

reflectării în acestea, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, a 
sumelor repartizate conform art. 1. 

    (2) Comunele, oraşele şi municipiile restituie judeţului sumele 
acordate potrivit dispoziţiilor art. 1 şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului 

bugetar. 
    (3)  Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu pot 

schimba destinaţia şi utilizarea sumelor acordate prin prezenta hotărâre. 
    (4) Din sumele alocate nu se plătesc drepturi de asistenţă socială  

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă şi pentru care s-a stabilit măsura plasamentului la o 

familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui 

organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condiţiile legii.  
 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău va asigura executarea 

prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Buzău. 

Art. 4. 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. 181 

BUZĂU, 17 AUGUST 2016 
 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind exprimarea avizului Consiliului Judeţean Buzău în 
favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - 
Mărăcineni de emitere a licenţei de traseu pe traseul nr.2M 

BUZĂU, Gara C.F.R .- SĂPOCA, Învăţător Mocanu Grigore 
 
 

        Consiliul Judeţean Buzău; 
          Având în vedere:  

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 10727/11.08.2016; 

- nota Biroului de transport public din cadrul Direcţiei pentru administrarea 
Patrimoniului şi Investiţii nr. 10726/11.08.2016;  

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

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.10705 din 10.08.2016; 
- prevederile art. 1, alin 4 pct. a, c, d, h, k, l, m, n, o, din Legea nr. 

92/2007 privind serviciile de transport public local actualizată; 
- prevederile art. 16, alin 1 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 

transport public local actualizată; 
- prevederile art. 11 alin. 1^1 din Ordinul M.I.R.A nr. 353/2007 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 

nr. 182/2011. 
 

      În temeiul art. 91, alin. 1, lit. d, alin. (5) lit. a pct. 13 şi art. 97 din 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 
        Art.1  Se aprobă exprimarea avizului  Consiliului Judeţean Buzău in 
favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni de 

emitere a licenţei de traseu pe traseul nr.2M, Buzău, Gara C.F.R.- Săpoca, 
Învăţător Mocanu Grigore. 
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        Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Buzău - Mărăcineni.   
       

       Art. 3 Secretarul judeţului Buzău va asigura publicarea prezentei hotărâri 
pe site-ul Consiliului Judeţean şi în Monitorul oficial al Judeţului Buzău, şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor juridice interesate.   
 

 
 

PREŞEDINTE,  
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 

 
                                                                  

                                                                                                                                                      

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,                                                                                                                    
                             
                                         MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nr. 184 
BUZĂU, 17 AUGUST 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul consilier județean Bîrlă Marian  nu participă la vot fiind sub incidenţa art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din 
Legea nr. 215/2001). 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului 

Buzău pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

înregistrată la nr.11724/13.09.2016; 
- raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la 

nr.11725/13.09.2016; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.123/2016 privind aprobarea 

utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județului 
Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 – 

formă actualizată; 
- Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.147/2016 privind rectificarea a  

III-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2016; 
- Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.150/2016 privind rectificarea a  

IV-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2016; 

- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău 
nr.664/19.08.2016 înregistrată la Consiliul județean Buzău sub 

nr.10978/19.08.2016; 
- adresele Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

nr.961/01.07.2016 și nr.1150/18.08.2016 înregistrate la Consiliul județean 
Buzău sub nr.9105/04.07.2016 respectiv nr.10981/19.08.2016; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
nr.29654/17.08.2016 înregistrată la Consiliul județean Buzău sub 

nr.10901/18.08.2016; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău nr.1151/29.08.2016 

înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr.11226/29.08.2016; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Buzău nr.17716/26.08.2016 

înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr.11178/26.08.2016; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Buzău nr.18838/13.09.2016 

înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr.11719/13.09.2016; 

- referatul comun al Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții 
și al Direcției Economice ale Consiliului Județean Buzău nr.11185/ 

29.08.2016; 
- referatul Direcției Economice a Consiliului Județean Buzău 

nr.11172/26.08.2016; 
- Dispoziția Președintelui nr.312/16.08.2016 privind modificarea în cadrul 

unor capitole bugetare a prevederilor unor alineate la același titlul; 
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- Dispoziția Președintelui nr.322/26.08.2016 privind modificarea prevederilor 
bugetare la unele alineate din cadrul aceluiași titlul și capitol bugetar; 

- Dispoziția Președintelui nr.341/06.09.2016 privind modificarea repartizării 
pe trimestre a unor indicatori de venituri și cheltuieli; 

- Dispoziția Președintelui nr.344/07.09.2016 privind modificarea repartizării 
pe trimestre a prevederilor unor alineate în cadrul acelorași titluri; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016; 

- 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: 

 
Art.1.(1) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2016, se  stabileşte 

la venituri în sumă de 263.673.000 lei; 

         (2) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2016, se stabileşte 
la cheltuieli în sumă de 300.921.000 lei. 

 
Art.2.(1) Bugetul secțiunii de funcționare se stabileşte la venituri în 

sumă de 202.193.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 202.193.000 lei; 
         (2) Bugetul secțiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă 

de 61.480.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 98.728.000 lei; 
         (3) Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 37.248.000 lei se 

acoperă din excedentul anilor precedenți. 
 

Art.3. Se aprobă majorarea veniturilor secțiunii de funcționare la 

indicatorul 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”  cu suma de 

1.185.000 lei. 
                            

Art.4. Se validează Dispozițiile Președintelui nr.312/16.08.2016, 
nr.322/26.08.2016, nr.341/06.09.2016 și nr.344/07.09.2016. 

 
Art.5. (1) Se aprobă la Cap. 65.02 ”Învățământ”, Subcapitolul 65.07.04 

”Învățământ special” de la “Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău”  
diminuarea prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 20 ”Bunuri și 

servicii” cu suma de 100.000 lei și majorarea prevederilor secțiunii de 
funcționare de la Titlul 20 ”Bunuri și servicii”  de la “Liceul Special pentru 

Deficienți de Vedere Buzău” cu aceiași sumă; 
          (2) Se aprobă la Subcapitolul 65.02.07.04 ”Învățământ special” 

majorarea prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 10 ”Cheltuieli de 

personal”  ale “Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău” cu suma de 
99.000 lei; 

          (3) Se aprobă la Subcapitolul 65.02.03.02 „Învățământ primar”  
majorarea prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 57  „Asistență 

socială” cu suma de 470.000 lei, pentru implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în școli; 
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Art.6. (1) Se aprobă la Cap.66.02 „Sănătate” majorarea prevederilor 
secțiunii de dezvoltare de la Titlul 51.02.28 ”Transferuri din bugetele locale 

pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” cu suma de 
960.000 lei, din care suma 470.000 lei pentru achiziționarea de către Spitalul 

Județean de Urgență Buzău a echipamentelor de încălzire proprii și suma de 
490.000 lei pentru achiziționare și dotarea cu aparatură medicală și mobilier a 

Centrului de Sănătate Multifuncțional Pârscov; 
          (2) Suma de 470.000 lei se asigură majorând prevederile poziției 

40 ale art.II, prin diminuarea prevederilor art.I cu aceeași sumă din Hotărârea 
Consiliului Județean nr.123/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a 

excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 – formă actualizată. 

         (3) Suma de 490.000 lei se asigură majorând prevederile poziției 

37 ale art.II, prin diminuarea prevederilor art.I cu aceeași sumă din Hotărârea 
Consiliului Județean nr.123/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a 

excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 – formă actualizată. 

 
Art.7. Se aprobă la Cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 

67.02.06 „Servicii religioase” majorarea prevederilor secțiunii de funcționare de 
la Titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.15 „Contribuții la salarizarea 

personalului neclerical” cu suma de 526.000 lei (521.000 lei pentru personal 
neclerical creștin ortodox și 5.000 lei pentru personalul neclerical catolic).  

 
Art.8. (1) Se aprobă la Cap.68.02 „Asigurări și asistență socială”, 

Subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii” majorarea 
prevederilor secțiunii de funcționare de la Titlul 20 „Bunuri și servicii” cu suma 

de 90.000 lei; 

          (2) Se aprobă la Subcapitolul 68.02.50.50 “Alte cheltuieli în 
domeniul asistenței sociale” majorarea prevederilor secțiunii de funcționare de 

la Titlul 57 „Asistenta socială” cu suma de 10.000 lei prin diminuarea 
prevederilor de la Cap.54.02 „Alte servicii publice generale”, Subcapitolul 54.50 

„Alte servicii publice generale” ,Titlul 50 „Fond de rezervă bugetară” cu aceeași 
sumă; 

        (3) Fondul de rezervă bugetară al bugetului propriu al Consiliului 
județean se stabilește în sumă de 26.000 lei. 

 
Art.9. (1) Se aprobă la Cap.84.02 „Transporturi” radierea din lista de 

investiții a pozițiilor de 1 la 5 de la secțiunea B- „Lucrări noi” și anume: 
 

      Poz.1-Reabilitare DJ 203L, km 29+400-31+900 
      Poz.2-Reabilitare DJ 203L, km 31+900-37+000 

               Poz.3-Reabilitare DJ 203L, km 37+000-43+150 

               Poz.4-Reabilitare DJ 203L, km 43+150-50+000 
               Poz.5-Consolidare corp drum DJ 203L, km 17+200-43+150;  

 
                 (2) Se introduce în lista de investiții la Cap.84.02 „Transporturi”, 

secțiunea B - „Lucrări noi” o singură poziție cu denumirea: 
Poz.1-Reabilitare și modernizare DJ 203L, Cozieni-Bozioru-Brăești, 

km 29+400-50+000 
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                 (3) Prevederile alin.(1) și (2) modifică denumirea poziției 11 a 
art.II din Hotărârea Consiliului Județean nr.123/2016 privind aprobarea 

utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județului 
Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 – formă 

actualizată. 
 

Art.10. (1) Modificările prevăzute la art.1-9 sunt prevăzute în anexele 
nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

                    (2) Hotărârea Consiliului Județean nr.123/2016 privind 
aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al 

județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 
– formă actualizată se modifică corespunzător art. (6) și (9). 

    

Art.11. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situații neprevăzute se 
împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 

bugetul propriu al judeţului cu avizul Comisiei de studii, prognoze economico -
sociale, buget-finanțe şi administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 

judeţean Buzău. 
 

Art.12. 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. 186 
BUZĂU,29 SEPTEMBRIE 2016 

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

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

 



112 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2016 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

nr.11726/13.09.2016;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.11727/13.09.2016; 

- 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. 76/2016 pentru 

rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău; 

- adresa nr.1151/29.08.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
Buzău înregistrata la Consiliul Județean Buzău sub 

nr.11226/29.08.2016; 
- prevederile art.19 alin.(2) 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 rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al  Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  Centrului 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare.  
        (2). Bugetul secțiunii de funcționare cuprinde veniturile necesare 

finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin 
lege şi cheltuielile curente respective. 

 
Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2015 

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. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2016 
şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 

2017. 
 

Art.5. 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.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 BUZAU, 

                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 
 

 
Nr. 187 

BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 
 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere 

Buzău 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.11728/13.09.2016;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.11729/13.09.2016; 
- 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. 10/2016 pentru 
aprobarea bugetului venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului 

Special pentru Deficienți de Vedere Buzău; 
- Adresele Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău  

nr. 961/01.07.2016 și nr. 1150/18.08.2016 înregistrate la Consiliul 
județean Buzău sub nr. 9105/04.07.2016 respectiv  

nr. 10981/19.08.2016; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016; 
- prevederile art.19 alin.(2) 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 rectificarea I a bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2016 al  Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  Liceului 

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău este alcătuit din secţiunea de 
funcţionare. 

          (2).Bugetul secțiunii de funcționare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin 

lege  şi cheltuielile curente respective. 
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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 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. 
        (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. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2016 

şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 

2017. 
 

Art.5. 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.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.188 

BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 
 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

nr.11730/13.09.2016;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.11731/13.09.2016; 

- 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 
asistenței medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.151/2016 pentru 
rectificarea a III-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 

Spitalului Județean de Urgenta Buzău; 
- Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.123/2016 privind aprobarea 

utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al 
județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2015 – formă actualizată; 
- Hotărârea Consiliului județean Buzău nr.147/2016 privind rectificarea a  

III-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2016; 
- prevederile Hotărârii Consiliului județean Buzău nr.186/2016 privind 

rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016; 
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările  şi completările ulterioare; 

- adresele Spitalului Județean de Urgență Buzău nr.17716/26.08.2016 
înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr.11178/26.08.2016 și 

nr.18838/13.09.2016 înregistrată la Consiliul județean Buzău sub 
nr.11719/ 13.09.2016;  

- prevederile Legii 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 rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  Spitalului 
Judeţean de Urgență Buzău este alcătuit din secţiunea de funcționare şi 

secţiunea de dezvoltare.  
         (2).Bugetul secțiunii de funcţionare cuprinde veniturile necesare 

finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin 
lege  şi cheltuielile curente respective. 

         (3).Bugetul secțiunii 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 2016 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 - finanțe şi administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea conducerii Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău. 
   

Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuției la 31.12.2016 
şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 

2017. 
       

Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Spitalul 
Judeţean  de Urgenţă Buzău 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 

Instituției Prefectului judeţului Buzău şi autorităţilor şi instituţiilor publice 
interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE - EMANOIL NEAGU  

 
 

                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                              MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
Nr. 189 

BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul 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 rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2016 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.11732/13.09.2016; 
 raportul Direcţiei economice înregistrat  sub nr.11733 /13.09.2016; 

 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. 153/2016 
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău; 

 prevederile Hotărârii Consiliului județean Buzău nr.186/2016 privind 
rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2016; 
 adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău nr. 29654/17.08.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Buzău sub nr.10901/18.08.2016; 
 Dispoziția Președintelui nr.341/06.09.2016 privind modificarea 

repartizării pe trimestre a unor indicatori de venituri și cheltuieli; 
 Dispoziția Președintelui nr.344/07.09.2016 privind modificarea 

repartizării pe trimestre a prevederilor unor alineate în cadrul 
acelorași titluri; 

 prevederile Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 

 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 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1. Se aprobă rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
finanţat din fonduri nerambursabile pe anul 2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.(1).  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău este aprobat pe 

surse de finanțare, finanţat integral de la buget şi din fonduri externe 
nerambursabile; 

         (2). Bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat integral de la buget se 
rectifică cu suma de 90.000 lei prin majorarea la partea de venituri a sumelor  

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului și la partea de cheltuieli la titlul 20 “Bunuri și 

servicii”, prevăzut în anexa nr.1; 
         (3). Bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din fonduri externe 

nerambursabile se rectifică cu sumele primite de la Ministerul Justiției în 
vederea implementării proiectului intitulat “Te ajutăm să fii în siguranţă -

Centrul de recuperare pentru victimele violentei în familie – Rm. Sărat ”, 

prevăzut în anexa nr.2; 
         (4). Modificările prevăzute la alin.(2) și alin.(3) sunt prevăzute în 

anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3. Se validează Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Buzău 
nr.341/2016 și nr.344/2016. 

 
Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2016 

şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 
2017. 

 
Art.5. 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.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 serviciilor publice judeţene interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

PETRE - EMANOIL NEAGU  
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ,  
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

Nr. 190 
BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul vicepreședinte 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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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi modernizare DJ203L, 
Cozieni-Bozioru-Brăeşti, km 29+400-50+000, judeţul 

Buzău”, promovat spre finanţare prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată sub nr. 11809/15.09.2016; 

- raportul Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii, 
înregistrat sub nr.11810/15.09.2016; 

- 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 Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a  structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de intervenţii; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 privind 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 

 
În temeiul art. 91 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “ Reabilitare şi modernizare DJ203L, Cozieni-Bozioru-Brăeşti, km 

29+400-50+000, judeţul Buzău”, după cum urmează: 

 
a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 

        82.150.160,00 lei, din care:  
       -  C+M: 77.400.380,00 lei; 

       -  cheltuieli diverse şi neprevăzute: 3.183.750,00 lei. 
 

b) Durata de execuţie a lucrărilor: 36 de luni; 
 

c) Date tehnice ale investiţiei:  
- lungime sector drum: 20.600 m;  

- platforma drumului: 8,0 m;  
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- lăţimea căii de rulare: 6,0 m;  
- acostamente: 2x1,0 m;  

- lucrări reabilitare: 7.600 m; 
- lucrări modernizare: 13.000 m; 

- poduri: 7 buc.; 
- siguranţa circulaţiei: 20.600 m. 

 
Art. 2. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii şi celelalte 

direcţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. 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, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU 
                                           MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 

 
Nr. 191 

BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea promovării proiectului “Stimularea 

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

Robeasca – Vadu Paşii (E85)” si a acordului de parteneriat 
cu alte UAT-uri din județ pentru realizarea acestuia 

 

 
 

Consiliul Județean Buzău: 
Având în vedere  

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău 

înregistrată sub nr. 11805/15.09.2016 ;  
- raportul Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 
nr.11806/15.09.2016; 

- capitolul 84.02 din Anexa nr.2 Lista obiectivelor de investiții, la Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr. 6/25.01.2016 pentru aprobarea bugetului 

propriu al județului Buzău pe anul 2016 cu rectificările ulterioare; 
- 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 2016/6/6.1/1; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
In temeiul art. 14, art. 91, alin. 1, lit. e) si alin. 6, lit. c) și al art. 97 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 in cadrul Programului Operațional Regional 2014-
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2020, Axa prioritara 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 2016/6/6.1/1. 

(2) Fișa proiectului este prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat 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. 

 
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 121.161.957,33 lei, din care TVA 20.193.659,55 lei.  
 

Art. 4. Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
119.358.155,73 lei (inclusiv TVA), valoarea neeligibilă a proiectului în 

cuantum de 1.803.801,60 lei, și contribuția proprie în proiect a Unității 
Administrativ - Teritoriale Județul Buzău, reprezentând 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.387.163,12 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 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. 
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Art. 9. 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. 192 
BUZAU, 29 SEPTEMBRIE 2016 

 
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. 192/2016 
 

Proiect  
”Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 

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

- sinteză – 
 

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 în 34 de 
luni a 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 Managementul proiectului 

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

A.II.3 Pregătirea Proiectului Tehnic (PT) și obținere Autorizație de 
Construire 

A.II.4. Execuția lucrărilor de construcție 

A.II.5 Asistență tehnică și dirigenție de șantier 

A.II.6 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului 

A.II.7 Auditarea 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 



131 

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 aceeași 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 

maximum 20,0 m 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), intersecție care este 
sistematizată în urma finalizării lucrărilor de reabilitare a acestuia din anul 

2002. 
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 

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 
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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 topographic. 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: 121.161.957,33 lei 

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 1.803.801,60 lei 
Valoare nerambursabilă solicitată: 116.970.992,61 

 

Durata proiectului: 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare 

+ perioada derulării activităților anterior depunerii cererii de finanțare 

Indicatorii proiectului:  

- Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură 
accesul  la coridoarele TEN-T-persoane15.577 persoane; 

- Lungimea drumurilor județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T-
km – 36,68 km. 
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Anexa nr. 2 la HCJ Buzău nr. 192/2016 
 

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)” 
 

 
Art. 1. Părțile 

 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul 

în Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, judetul Buzău, cod 

poștal 120260, codul fiscal 3662495, având calitatea de Lider de proiect 
(Partener 1) 

 
Cont pentru cereri de plată:  

- cod IBAN: RO37TREZ1665040XXX010486;  
 

Conturi pentru cereri de rambursare: 
- cod IBAN: RO26TREZ16621420220XXXXX – cont pentru subvențiile de la 

bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor 
finanțate din fonduri europene nerambursabile post-aderare; 

- cod IBAN: RO75TREZ16621A480101XXXX – cont pentru sume primite din 
Fondul European de Dezvoltare Regională în contul plăților efectuate în anul 

curent; 
- cod IBAN: RO22TREZ16621A480102XXXX – 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: 

 
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 
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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 2016/6/6.1/1, 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 Realizarea Expertizei Tehnice și a studiilor de 
teren 

I.A.1.2 Pregătirea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții 

I.A.1.3 Obținerea de avize si acorduri 
I.A.1.4 Realizarea auditului de siguranță a circulației 

I.A.1.5 Pregătirea cererii de finanțare 
 

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

 
II.A.1. Managementul proiectului 

II.A.1.1 Activitatea de coordonare a derulării 
proiectului 

II.A.1.2 Activitatea de monitorizare și evaluare internă  

II.A.1.3 Activitatea de raportare 
 

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 Activitatea de pregătire a Proiectului 

Tehnic și obținere Autorizație de Construire 

II.A.3.1. Pregătirea Proiectului Tehnic 
II.A.3.2. Obținerea Autorizației de construire 
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Organizația Roluri și responsabilități 

II. A.4 Execuția lucrărilor de construcție 

II.A.4.1. Lucrări de modernizare și reabilitare drumuri 

II.A.4.2. Lucrări de poduri 
 

II. A.5 Asistență tehnică și dirigenție de șantier 
II.A.5.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 

II.A.5.2 Asistență tehnică – dirigenție de șantier 
 

II.A.6 Informarea și publicitatea în cadrul 
proiectului 

II.A.6.1 Publicarea comunicatului de presă de lansare a 
proiectului 

II.A.6.2 Realizarea și montarea panourilor temporare 
II.A.6.3 Realizarea și montarea plăcilor permanente 

II.A.6.4 Publicarea comunicatului de presă de închidere 
a proiectului 

 

II. A.7 Activitatea de audit 
II.A.7.1. Realizare audit intermediar 

II.A.7.2 Realizare audit final 

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 

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile 
(2.387.163,12 lei reprezentând 2% din valoarea 

cheltuielilor eligibile) 

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile 
(1.803.801,60 lei si 100% din totalul  cheltuielilor 

neeligibile) 
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Organizația Contribuția (unde este cazul) 

Județul Buzău Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 

(4.190.964,72 lei și 3,46 % 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 

Unitatea 
Administrativ 

- Teritorială 
Comuna 

Săgeata 

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 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 – Județul 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 – Județul Buzău) 
va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. 

(3) Liderul de parteneriat (Unitatea Administrativ Teritorială – Județul 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. 
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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. 

 
Obligațiile Partenerului 2 – Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna 

Robeasca 

(3) Pune la dispoziția Liderului de parteneriat (Unitatea Administrativ - 
Teritorială Județul Buzău) suprafața de teren de 2.904 mp aflată în domeniul 

public al unității administrative – teritoriale cu destinația străzi, drumuri 
comunale, drumuri de exploatare, necesară pentru amenajarea intersecțiilor, 

conform documentației tehnice elaborate pentru proiect; 
(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 prezentate la art.6, alin 3 din 

prezenta hotărâre 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) suprafața de teren de 8.316 mp, aflată în domeniul 

public al unității administrative – teritoriale cu destinația străzi, drumuri 
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comunale, drumuri de exploatare, necesară pentru amenajarea intersecțiilor, 
conform documentației tehnice elaborate pentru proiect; 

(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 prezentate la art.6, alin 3 din 
prezenta hotărâre 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. 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) suprafața de teren de 4.884 mp, aflată în domeniul 
public al unității administrative – teritoriale cu destinația străzi, drumuri 

comunale, drumuri de exploatare, necesară pentru amenajarea intersecțiilor, 
conform documentației tehnice elaborate pentru proiect; 

 (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 prezentate la art.6, alin 3 din 
prezenta hotărâre 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. 
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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 puțin 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. 

(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  

 

Președinte, 

Neagu Petre – 
Emanoil 

Semnătura Data și locul 

semnării 

Partener 2 
Unitatea 

Administrativ - 
Teritorială 

Comuna Robeasca  

Numele, 
prenumele și 

funcția 
reprezentantului 

 

Primar, 
Vlad Domnica 

Semnătura Data si locul 
semnării 

Partener 3 

Unitatea 
Administrativ - 

Teritorială 
Comuna Săgeata 

Numele, 

prenumele și 
funcția 

reprezentantului 

 
Primar, 

Tănase Sorin 

Semnătura Data și locul 

semnării 

Partener 4 
Unitatea 

Administrativ - 
Teritorială 

Comuna Vadu 
Pașii 

Numele, 
prenumele și 

funcția 

reprezentantului 

 

Primar, 
Firon Gheorghe 

Semnătura Data si locul 
semnării 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean  

Buzău în calitate de coorganizator al Bienalei Artelor 

”Ion Andreescu” ediția a X-a, 2016 

 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 

 
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 

înregistrată sub nr. 11841/15.09.2016; 
- raportul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 11842/15.09.2016; 

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

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

- cererea înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub  
nr. 11840/15.09.2016 a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.6/2016 pentru 
aprobarea bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2016, cu 

rectificările ulterioare, 
 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „e” şi 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  participarea  Consiliului  Judeţean  Buzău în calitate 

de coorganizator al evenimentului  Bienalei Artelor ”Ion Andreescu” ediția  
a X-a, 2016. 

 
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul propriu al 

judeţului Buzău pentru anul 2016, Secţiunea Funcţionare, Cap. 67.02 – 
Cultură, recreere, religie, Titlul 59 – Alte cheltuieli,   pentru desfăşurarea  

evenimentului  prevăzut   la art. 1. 
 

Art. 3. (1)  Suma menţionată la art. 2. se va utiliza pentru cheltuielile 
prevăzute în anexa care dace parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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           (2) În termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului, 
Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Buzău va prezenta Direcției economice 

documente justificative privind utilizarea sumei. 
 

Art. 3. Direcţia economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art. 4. Secretarul judeţului Buzău va asigura publicitatea prezentei 

hotărâri, precum şi comunicarea acesteia instituţiilor, serviciilor publice şi 
persoanelor juridice interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                  SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 193 

BUZĂU,  29 SEPTEMBRIE 2016 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Planului de colaborare a Consiliului 

Judeţean Buzău cu Regia Națională a Pădurilor – Direcția 
Silvică Buzău  

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 11887/16.09.2016. 

- raportul Direcţiei Juridice și Administrație Publică Locală înregistrat 
sub nr. 11888/16.09.2016; 

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

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău 

anexate la hotărâre; 
- amendamentul propus în ședința comisiei de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.60/2009 privind 
însuşirea dosarelor de candidatură pentru atribuirea în custodie a 

ariilor naţionale protejate/siturilor de importanţă comunitară „Siriu şi 
Penteleu”; 

- convenţiile de custodie perfectate între Ministerul Mediului şi Pădurilor 
şi Consiliul Judeţean Buzău nr. 0053/23.02.2010 pentru custodia ariei 

naţionale „Penteleu” şi respectiv nr. 0054/23.02.2010 pentru aria 
naţională protejată „Siriu”; 

- prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1.(1). Se aprobă Planul de colaborare între Consiliul Judeţean 

Buzău şi Regia Națională a Pădurilor – Direcția Silvică Buzău, având ca obiect 
eficientizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a infracţionalităţii în 

domeniul ariilor naturale protejate „Penteleu” şi „Siriu” şi sancţionarea faptelor 
contravenţionale. 

          (2). Planul de colaborare aprobat conform alin.1 este prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (3). Planuri de colaborare similare celui prevăzut la alin. 1 se vor 
perfecta și cu ceilalți administratori de fonduri forestiere din zona ariilor 

naturale protejate Siriu și Penteleu. 
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         Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să 

semneze în numele şi pentru autoritatea judeţeană deliberativă planul de 
colaborare aprobat conform art.1. 

 
Art.3. Echipa de administrare a custodiei ariilor naturale protejate 

„Penteleu” şi „Siriu”, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.60/2009 cu modificările ulterioare va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi publicarea pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                           SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                              MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 

 

 
 
 

Nr. 194 

BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 
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Anexa 

la Hotărârea CJ Buzău nr. 194/2016 

 

 

 

JUDEŢUL BUZĂU                                  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR 

CONSILIU JUDEŢEAN BUZĂU              DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU 

  
Nr._____/________                      Nr.______/_________ 

 
 

PROTOCOL  DE  COLABORARE 
 

       Baza legală: 
În temeiul prevederilor Ordinului nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei 

de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate şi a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

     Părţile protocolului: 

 
    Judeţul Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău, cu sediul în Buzău, b-dul 

N.Bălcescu, nr.48, judeţul Buzău, cod fiscal 3662495, prin reprezentantul său 
legal, domnul Petre  Emanoil NEAGU – Preşedinte, 
 
         Şi 

 
    Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcţia Silvică Buzău cu 

sediul în Buzău , str. Mareșal Averesu, nr.5,   prin reprezentantul sau 
legal, domnul ing. Pitiș Cornel – Director.  
 
    au încheiat prezentul Protocol de colaborare: 

 
     Capitolul 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

   Prin prezentul Protocol se stabilesc condiţiile de colaborare pentru 

îndeplinirea atribuţiilor pe  care părţile le au în sfera gestionării eficace a ariilor 
naturale protejate siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi 

ROSCI0229 Siriu; 
     

    Capitolul 2. OBIECTIVE 
 

1. Combaterii tăierilor ilegale şi neconforme reglementărilor silvice pe 
suprafaţa  siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi 

ROSCI0229 Siriu; 
2. Luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării unei protecţii 

eficiente a ariilor natural protejate şi a valorilor patrimoniului natural; 
3. Implementarea de noi proiecte cu finanţare externă şi/sau internă pentru 

conservarea şi protecţia medilui în cele în cele două arii natural protejate ; 
4. Promovarea de acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu 

privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor natural protejate; 
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5. Crearea  şi promovarea unui model de bună practică privind accesul în 
siturile de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu; 

6. Experimentării unor modele pentru evaluarea alternativă a populaţiilor 

speciilor de interes cinegetic în siturile de importanţă comunitară 
ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu; 

7. Implementarea măsurilor prevzute în planurile de management și în 
regulamentele celor două situri. 

 
Capitolul 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 3.1 Obligaţiile Consiliului judeţean Buzău 
 

         a.  să implementeze, conform calendarului de lucru, măsurile de 
management asumate  de Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de custode al 

siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu; 
            b.  să realizeze acţiuni de conştientizare şi informare a tuturor 

persoanelor şi entităţilor interesate cu privire  la ariile naturale protejate care 
fac fac obiectul prezentului protocol; 

            c.  să asigure, împreună cu cealaltă parte semnatară a protocolului, 
instruirea necesară a persoanelor implicate  în activitatea de custodie, în limita 

resurselor disponibile; 
         d.  să furnizeze proactiv  informaţii celeilalte părţi şi să înştiinţeze direct 
şi operativ despre producerea oricărui eveniment ce a dus sau poate aduce 

prejudicii capitalului natural al celor două arii naturale protejate; 
         e.  să urmărească modul de realizare a salubrizării şi ecologizării ariilor 

naturale protejate ori de câte ori este necesar, în urma exploataţiilor 
forestiere; 

         f.  să informeze, să consulte, dar şi să transmită invitaţii de participare 
persoanelor interesate, pentru proiectele planificate a se desfăşura în ariile 

naturale protejate;  
          g.  să implementeze măsurile stabilite în Planurile de management și a 

Regulamentelor siturilor; 

 
3.2 Obligaţiile Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA – Direcţia 

Silvică Buzău 
 

a. să realizeze acţiuni de conştientizare şi informare a tuturor persoanelor şi 
entităţilor interesate cu privire  la ariile naturale protejate care fac obiectul 

prezentului protocol; 

b. să asigure, împreună cu cealaltă parte semnatară a protocolului, instruirea 

necesară a persoanelor implicate  în activitatea de custodie, în limita 
resurselor disponibile; 

c. să furnizeze proactiv  informaţii celeilalte părţi şi să înştiinţeze direct şi 
operativ despre producerea oricărui eveniment ce a dus sau poate aduce 

prejudicii capitalului natural al celor două arii naturale protejate; 
d. să informeze turiştii/vizitatorii despre orice probleme apărute pe traseele 

turistice(căderi de stânci, de copaci, drumuri blocate, degradarea marcjului, 

ce face dificil sau imposibil de urmărit traseul fără risc semnificativde 
rătăcire) în urma viiturilor, furtunilor, incendiilor, calamităţilor naturale, 

vandalismelor etc.; 
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e. să urmărească modul de realizare a salubrizării şi ecologizării ariilor 
naturale protejate ori de câte ori este necesar, în urma exploataţiilor 
forestiere ; 

f. să realizeze acţiuni de cercetare ştiinţifică şi, dacă constată necesar, de 
refacere ecologică în ariile naturale protejate care fac obiectul prezentului 

protocol; 
g. să ofere consultanţă, ori de câte ori este nevoie, cu privire la gestionarea 

ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentului protocol; 
h. să realizeze acţiuni de monitorizare a speciilor din ariile naturale protejate 

care fac obiectul prezentului protocol; 
i. să implementeze măsurile stabilite în Planurile de management și a 

Regulamentelor siturilor; 

 

Capitolul 4. DREPTURILE PĂRŢILOR 
 4.1. Drepturile Consiliului judeţean Buzău 

           a. să elaboreze puncte de vedere cu privire la orice activitate planificată 
a se realiza pe teritoriul sau în apropierea ariilor naturale protejate care fac 

obiectul prezentului protocol, împreună cu cealaltă parte semnatară; 
          b. să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare 

necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate care fac obiectul 
prezentului protocol; 

          c.  să realizeze proiecte şi să implementeze proiecte ce vizează 
conservarea ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentului protocol, 

împreună cu cealaltă parte semnatară; 
 d.  să elaboreze avize, acorduri cu privire la orice activitate planificată 

a se realiza pe teritoriul sau în apropriere ariilor naturale protejate care fac 
obiectul prezentului protocol, împreună cu cealaltă parte semnatară; 

 

 4.2. Drepturile Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA – 
Direcţia Silvică Buzău  
                a. să elaboreze puncte de vedere cu privire la orice activitate 
planificată a se realiza pe teritoriul sau în apropierea ariilor naturale protejate 

care fac obiectul prezentului protocol, împreună cu cealaltă parte semnatară; 
           b.  să realizeze proiecte şi să implementeze proiecte ce vizează 

conservarea ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentului protocol, 
împreună cu cealaltă parte semnatară; 

 
Capitolul 5.  DURATA  PROTOCOLULUI 

 
        Prezentul protocol intră in vigoare la data semnării lui, este valabil pe 

perioada exercitării custodiei pentru siturile Penteleu și Siriu de către Consiliul 
Județean Buzău. 
 

Capitolul 6. FORŢA MAJORĂ 
7.1. Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată 
de intervenţia unui caz de forţă majoră; 

7.2. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 
şi inevitabil, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile ce le revin 

potrivit prezentului protocol; 
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7.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până 

la apariţia acestuia; 
7.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în 

termen de trei zile  celeilalte părţi, în mod complet, producerea acesteia 
şi de a lua orice măsuri care stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 
7.5. Nici una dintre părţi nu răspunde de neexecutarea sau de executarea în 

mod necorespunzător, total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine 
în baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră, aşa cum este definită de lege. 

 

Capitolul 7.  DISPOZIŢII FINALE 
 

7.1  Prezentul protocol poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de 
reprezentanţii legali ai părţilor; 

7.2. Protocolul se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a 
evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care stau 

la baza adoptării lui. 
7.3. Protocolul permite aderarea ulterioară a altor părţi (ca părţi soport), cu 

acordul părţilor semnatare. Aderare de noi membri se va realiza prin act 
adiţional la prezentul protocol; 

7.4. Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului protocol 
vor fi făcute numai în scris; 

7.5. Pentru neexecutarea sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate prin prezentul protocol, partea în culpă răspunde în condiţiile 

prezentului protocol şi ale dispoziţiilor legale în vigoare. 

7.6. Protocolul se supune legislaţiei române. 
7.7. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validarea prezentului 

protocol sau rezultate  din interpretarea, executarea ori încetarea 
acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

7.8. Prezentul protocol încetează: 1) prin acordul de voinţă al părţilor; 2) prin 
reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi; 3) dacă forţa 

majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de şase luni; 

7.9. Părţile convin să se întâlnească în şedinţă de câte ori este necesar, la 
sediul oricărei părţi semnatare. Convocarea la şedinţă poate fi făcută de 

oricare dintre părţi, în scris (poştă, fax şi/sau email). 
   Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare , câte un exemplar 

pentru fiecare parte. 
 

JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR 

DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU 
PREȘEDINTE, 

PETRE EMANOIL NEAGU 

 DIRECTOR, 

CORNEL PITIȘ 
 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul 

judeţean Buzău şi entități publice și private în scopul 
desfăşurării  unor activităţi în locațiile care vor fi amenajate 
prin proiectul “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca 

Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău” 
 
 

          Consiliul Judeţean Buzău; 
          Având în vedere:  

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 12144/22.09.2016; 

- raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare Regională înregistrat 

sub nr. 12145/22.09.2016; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru 

apelul de proiecte POR 2016 – Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 
5.1; 

- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr. 40/25.02.2016 pentru 
aprobarea listei cu propuneri de proiecte ce urmează a fi promovate de 

Consiliul judeţean Buzău pentru finanţare din fonduri structurale 2014 – 
2020, 

 
În temeiul art. 91 alin. 1 lit. e, alin. (6) lit. a şi art. 97 din Legea  

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1(1) Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul judeţean 

Buzău şi entități publice și private în scopul desfăşurării de activităţi în locațiile 
care vor fi amenajate prin proiectul “Consolidare, restaurare și dotare 

Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău”:  

1. Universitatea din București; 
2. Universitatea Spiru Haret din București; 

3. Inspectoratul Școlar Județean Buzău; 
4. Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Buzău; 

5. Asociația “HAIR REDIVIVUS” Buzău; 
6. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ȚINUTUL 

BUZĂULUI”; 
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7. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SĂRATA-MONTEORU 
BUZĂU. 

 
     (2) Acordul de colaborare este prevăzut în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

     (3) Implementarea activităților avute în vedere prin acordul de 
colaborarea se va realiza în spațiile amenajate prin proiectul menționat din 

cadrul imobilului Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău situat în 
municipiul Buzău, str. Unirii, nr. 140 A. 

 
 (4) Perfectarea acordului de colaborare nu generează obligaţii în 

sarcina părților semnatare decât în măsura în care proiectul a fost contractat 

spre finanțare şi doar pentru elementele convenite. 
 

Art.2 Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prezentei hotărâri prin publicarea ei pe site-ul Consiliului Judeţean 

Buzău şi în Monitorul oficial al Judeţului Buzău, şi o va comunica autorităţilor, 
instituţiilor şi persoanelor juridice interesate.  

 
 

PREŞEDINTE,  
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 
 

                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU  
                                       MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
Nr. 195 
BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 

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

consilieri judeţeni prezenţi. 
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Anexă  
la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Buzău nr. 195/2016 

 
 

ACORD DE COLABORARE 

Încheiat astăzi _________ 
 

Având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 195/2016 

privind aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul judeţean Buzău şi 
entități publice și private în scopul desfăşurării unor activităţi în locațiile care 

vor fi amenajate prin proiectul “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca 
Județeană Vasile Voiculescu Buzău” 

 

Părţile  
 

1. CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU, având sediul în Municipiul Buzău, B-dul 

Nicolae Bălcescu nr. 48 judeţul Buzău, cod poştal 120260, tel. 0238414112, 
fax 0238725507, cod fiscal 3662495, e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau 

public.relations@cjbuzau.ro, web: www.cjbuzau.ro, reprezentat legal prin 
Preşedinte Petre - Emanoil NEAGU,  

şi  
2. Universitatea din București, având sediul în Municipiul București, bvd. 

Mihail Kogâlniceanu, Nr. 36-45, Sector 5, reprezentată legal prin domnul Prof. 
dr. Romică IUCU, în calitate de Rector, 

 
3. Universitatea Spiru Haret din București, având  sediul în Municipiul 

București, Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, telefon – 021/4551000 

reprezentată legal prin doamna Prof. univ. dr. Maria ANDRONIE, 
 

4. Inspectoratul Școlar Județean Buzău, având sediul în Municipiul Buzău, 
Str. Alexandru Marghiloman, nr. 30, judeţul Buzău, telefon – 0238/721655 

reprezentat legal prin doamna Prof. Florina STOIAN, în calitate de Inspector 
Școlar General, 

 
5. Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Buzău, având 

sediul în com. Valea Salciei, jud. Buzău, tel. 0766503833,  e-mail 
acorbz2000@yahoo.com, reprezentată legal prin Marian MUȘAT, în calitate de 

Președinte, 
6. Asociația “HAIR REDIVIVUS” Buzău, având sediul în mun. Buzău, str. 

Mesteacănului, nr. 1, Cam. 4, tel./fax. 0238720955, e-mail: 
postoveitolea@yahoo.com, reprezentată legal prin Dimitrie POȘTOVEI, în 

calitate de Președinte, 

 
7. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ȚINUTUL 

BUZĂULUI”, având sediul în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, 
cam. 38, judeţul Buzău, cod poştal 120260, reprezentată legal prin Sorin 

ZAMAN, în calitate de Președinte, 
 

mailto:cjbuzau@cjbuzau.ro
mailto:public.relations@cjbuzau.ro
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8. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SĂRATA-
MONTEORU BUZĂU, având sediul în comuna Merei, sat Sărata-Monteoru, 

judeţul Buzău, reprezentată legal prin Gheorghe CHIRU, în calitate de Director 
executiv, 

 
Au convenit să încheie prezentul Acord de colaborare, în următoarele condiţii: 

 
ARTICOLUL I: 
(1) Părţile semnatare stabilesc de comun acord să elaboreze propuneri de 

acţiuni şi activităţi ce se vor desfășura în spațiile amenajate prin 
proiectul:“Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană 

“Vasile Voiculescu” Buzău”, spații care vor fi puse la dispoziție pe o 
perioadă de 14 ani la Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău, în 

imobilul situat în mun. Buzău, str. Unirii,           nr. 140A.  
(2) Propunerile vor fi selectate de către părțile semnatare de comun acord 

până la data depunerii cererii de finanţare nerambursabilă.   
 

ARTICOLUL II: 
Prezentul Acord de colaborare reprezintă un acord de principiu și poate înceta 

prin voinţa comună a colaboratorilor semnatari, în situaţia în care una din părţi 

notifică, în scris, celeilalte părţi, intenţia expresă de reziliere sau în situația 
neselectării spre finanțare a aplicației.  

 
ARTICOLUL III: 

Modificarea prezentului acord se face numai prin act adiţional încheiat între 
părţile semnatare. 

Eventualele litigii apărute între părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. 
Prezentul acord nu constituie acord de parteneriat între entităţile care au 

calitatea de solicitanţi eligibili în sensul prevederilor Ghidului specific Axei 
Prioritare 5, Prioritatea de investiţii 5.1. 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi ______________, într-un număr de __ 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  

 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
  

Rector, Preşedinte, 
Prof. dr. Romică IUCU Petre-Emanoil NEAGU 

 
_________________ _________________ 

 
 

 

 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 

DIN BUCUREȘTI 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN BUZĂU 

  
Reprezentant legal împuternicit, Inspector Școlar General, 

Prof. univ. dr. Maria ANDRONIE 
 

 

Prof. Florina STOIAN 

__________________ _________________ 
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Asociația Comunelor din România 
– Filiala Județeană Buzău 

Asociația “HAIR REDIVIVUS” 
Buzău 

  
Preşedinte, Preşedinte, 

Marian MUȘAT 
 

Dimitrie POȘTOVEI 
 

  
________________ ________________ 

  
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „ȚINUTUL 
BUZĂULUI” 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SĂRATA–
MONTEORU BUZĂU 

  

Preşedinte, Director executiv, 
Sorin ZAMAN 

 

Gheorghe CHIRU 

  

________________ ________________ 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea unei colaborări între Consiliul 

Județean Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău prin 
Unitatea de Primiri Urgențe în vederea organizării și 

implementării unui Program județean de formare pentru 
acordarea „primului ajutor” 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

 
- expunerea de motive a consilierilor județeni ing. Nicoară Silviu și dr. 

Zoican Adrian, înregistrată sub nr. 11878/16.09.2016; 

- raportul comun al Direcției economice și Direcţiei juridice și administrație 
publică locală, înregistrat sub nr. 11961/19.09.2016; 

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

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

- prevederile art. 7, lit. „j” și „l”, art. 92, lit. „g”, art. 93-94 din Legea  
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1. Se aprobă  colaborarea Consiliului Județean Buzău și Spitalul 

Județean de Urgență Buzău prin Unitatea de Primiri Urgențe în vederea 
implementării unui Program județean de formare pentru acordarea „primului 

ajutor”, în regim gratuit. 
 

Art. 2. Programul prevăzut la art. 1 se va implementa în baza acordurilor 
de parteneriat încheiate între părțile menționate și alți parteneri instituționali 

cu mandat funcțional în domeniul situațiilor de urgență, învățământ, asistență 
și protecție socială, Poliție, Jandarmerie, Armată. 

 
Art. 3. (1) Programul județean de formare se va derula în cursul anului 

2017. 
           (2) Contribuția de la bugetul Județului Buzău se va analiza în 

funcție de resursele financiare identificate și va fi prevăzută în bugetul 
județului pentru anul 2017. 
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Art. 4. Până la sfârșitul anului 2016, Spitalul Județean de Urgență Buzău 

prin Unitatea de Primiri Urgențe va determina, prin protocoalele prevăzute la 
art. 2, numărul și categoriile de beneficiari, calendarul de derulare a cursurilor, 

specialiștii implicați și tematica (modulele de formare). 
 

Art. 5. Domnul consilier județean ing. Nicoară Silviu se desemnează ca 
reprezentant al Consiliului Județean Buzău pentru acest Program iar domnul 

consilier județean dr. Zoican Adrian ca manager proiect. 
 

Art. 6. În funcție de rezultatele evaluării Programului pentru anul 2017 
precum și numărului de solicitări, Consiliul Județean Buzău poate hotărî 

prelungirea acestuia. 

 
Art. 7. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor 

interesați precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                  SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 196 
BUZĂU,  29 SEPTEMBRIE 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 
(Domnii consilieri județeni Zoican Adrian și Nicoară Silviu nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) 
coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001). 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 
integrare prin terapie ocupaţională Râmnicu Sărat, unitate 

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. 11947/.09.2016; 
- nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău, înregistrată sub nr. 11854/15.09.2016; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău, înregistrată sub nr. 11855/15.09.2016;  
- adresa nr. 8713/ANPD/07.09.2016 a Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de  aplicare  a prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind  protecţia şi      promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  

handicap, cu  modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 206/30.09.2014       

pentru aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se ia act şi se aprobă intenția Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău de a aplica pentru finanţarea din cadrul 
POR 2014-2020, odată cu implementarea Planului Naţional privind 

dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
 

 Art. 2. (1) Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de integrare 
prin terapie ocupaţională Râmnicu Sărat, unitate de asistenţă socială din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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     (2) Planul de restructurare a Centrului de integrare prin terapie 
ocupaţională Râmnicu Sărat se va implementa în imobilele proprietate publică 

a Judeţului Buzău şi date în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, situate în mun. Râmnicu Sărat, str. 

Industriei nr. 2, jud. Buzău.      
 Art. 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 4. 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. 197 

BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 
 
(Domnul vicepreședinte 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 Hotărârea Consiliului  

Judeţean Buzău nr. 197/2016 

 

 
PLANUL DE RESTRUCTURARE A 

CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE  

OCUPAŢIONALĂ RÂMNICU SĂRAT 
 

I . JUSTIFICARE  
1.1. Context :  

 În acord cu Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-
2020 și Strategia Națională privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități 2014-2020, au fost stabilite direcțiile de acțiune ale Strategiei 
județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 cu privire la furnizarea 

serviciilor de asistență socială destinată persoanelor cu dizabilități, între 
obiectivele și masurile stabilite se regăsesc : 

• Dezvoltarea alternativelor la instituționalizarea de tip clasic și evitarea 
plasamentului în centre rezidențiale a persoanelor cu dizabilități ce necesită 

protecție specializată și sprijin pentru locuire independentă, locuințe protejate, 
case de tip familial etc. 

•  Diversificarea tipologiei serviciilor sociale destinate persoanelor cu 

dizabilități separate de familie valorificând oportunitățile oferite de fondurile 
structurare pentru perioada 2014-2020. 

 Rețeaua de unități de asistență socială destinată persoanelor adulte cu 
dizabilități de la nivelul județului Buzău, cuprinde în structura Direcției Generale 

de Asistența Socială și Protecția Copilului Buzău  două Centre de Recuperare și 
Reabilitate pentru persoane adulte cu handicap, un Centru de Integrare prin 

Terapie Ocupațională  și un Centru de tip respiro, cu  capacitate totală de  230 
beneficiari. Trendul permanent crescător din ultimii ani, a numărului  

persoanelor încadrate în grad de handicap în general și a celor care au nevoie 
de îngrijire în unități specializate în special,  pune o presiune majoră asupra 

acestor servicii publice. Se identifică astfel nevoia de dezvoltare de soluții 
alternative viabile care să permită valorificarea la maximum a potențialului 

persoanelor instituționalizate și să susțină integrarea lor activă în comunitate, 
în plan social și comunitar.  

 

 În acest context,  propunem Planul de restructurare a Centrului de 
integrare prin terapie ocupațională Râmnicu Sărat, în acord cu obiectivul  

specific Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale  2014-2020  
(completată și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean  Buzău nr. 93 din 

31 martie 2016) - Dezvoltarea la nivel județean a serviciilor de asistență 
socială destinată persoanelor cu dizabilități, respectiv: 

• Dezvoltarea de locuințe protejate, centre de zi și alte servicii de suport în 
vederea dezinstituționalizării și facilitării integrării în comunitate a persoanelor 

cu dizabilități rezidente în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupațională Rm. Sărat. 

•  Dezvoltarea activităților atelierelor protejate funcționale în cadrul 
Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat și creșterea 

capacității acestora de a asigura terapia prin muncă a beneficiarilor dar și 
acoperirea nevoilor de produse ale centrelor din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.  
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 1.2 Descrierea situației actuale :  
 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Râmnicu Sărat, este 

unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău (conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 

198 din 30 septembrie 2015).  
 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională este situat în municipiul 

Râmnicu Sărat, str. Aleea Industriilor, nr. 2, jud. Buzău, dispune de o 
suprafață totală de 10 944 mp. În conformitate cu Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 155 din 23 august 2011, serviciile furnizate în cadrul 
unității de asistență socială sunt: 

a) servicii de integrare prin terapie ocupațională pentru persoane adulte cu 
handicap gr. II si III- cu o capacitate de 120 locuri 

b) servicii de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap grav 

– cu o capacitate de 40 locuri  
c)  locuințe protejate -  cu o capacitate de 18 locuri. 

 În prezent,  serviciile sociale descrise mai sus dețin Licența de 
Funcționare Provizorie, fiind autorizate să funcționeze, în conformitate cu 

prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările ulterioare.  

La data de 31 august 2016, în cadrul Centrul de integrare prin terapie 
ocupațională beneficiau de servicii de integrare prin terapie ocupațională un 

număr total de 125 persoane . 
          La nivelul unității de asistență socială a fost realizat un proces de 

evaluare a beneficiarilor de către echipa de specialiști a centrului. In cadrul 
acestui proces s-au folosit: fișa de evaluare psiho-medicală și instrumentul 

complex de evaluarea ROM- CAT, evaluări psihologice individuale, teste 
psihologice, etc. 

 Ca urmare a acestui proces de evaluare, numărul de beneficiari eligibili 

pentru  tranziție de la viața din instituție  la viața în comunitate ( locuire în 
locuințe protejate, acces în centru de zi, acces către servicii de calificare, 

orientare vocațională etc.) este de 30 de persoane, din cadrul Serviciului de 
Integrare prin Terapie Ocupațională . 

 Procesul de evaluare a evidențiat faptul că, un număr de 54 de 
beneficiari din cadrul Serviciului de Integrare prin Terapie Ocupațională, marea 

majoritate având gradul de handicap accentuat, și prezentând afecțiuni 
multiple asociate, nu pot fi cuprinși în procesul de dezinstituționalizare; pentru 

aceștia se va propune dezvoltarea terapiilor de natură ocupațională în cadrul 
acestei structuri, care să permită dezvoltarea/menținerea pe cât posibil a 

abilităților existente. 
 De asemenea, beneficiarii Serviciului de Recuperare și Reabilitare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap (în prezent 40 beneficiari)  persoane încadrate 
în grad grav  și accentuat de handicap, care necesită îngrijire, asistență și 

supraveghere  în cea mai mare parte a activităților zilnice, nu sunt eligibili 

pentru tranziția către o viață independentă; pentru aceștia se propune 
menținerea serviciului existent, cu evaluare pluridisciplinară a fiecărui caz în 

parte pentru a identifica tipurile de servicii potrivite ( ex: transfer către alte 
structuri ale DGASPC ). 

II . PLANUL DE RESTRUCTURARE : 
2.1. Obiectiv general : Asigurarea tranziției de la o instituție de tip vechi către 

servicii integrate de sprijin destinate persoanelor adulte cu dizabilități.  
Obiective specifice : 
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- facilitarea dobândirii de deprinderi competente și abilități necesare integrării 
socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap ; 

- creșterea calității serviciilor furnizate persoanelor adulte cu dizabilități în 
sistemul de protecție; 

- dezvoltarea de parteneriate și servicii la nivel comunitar în scopul prevenirii 
instituționalizării. 

2.2. Principalele etape  ale planului de restructurare: 
a) Evaluarea persoanelor eligibile – La nivelul unității de asistență socială se va 

realiza un  proces de evaluare individualizat și va avea în vedere gradul de 
autonomie a beneficiarilor, nivelul de dezvoltare a abilităților de viață 

independentă, nevoia de suport pentru dezvoltarea acestora, experiența 
anterioară privind integrarea profesionala etc. 

b) Înființarea unui număr de trei locuințe protejate, destinate unui număr 

maxim de 30 de persoane eligibile pentru  tranziția de la viață în instituție  la 
viață în comunitate.  

Înființarea locuințelor protejate se face cu respectarea standardelor aplicabile, 
conform Ordinului nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități. 

 Finanțarea va fi solicitată în cadrul POR 2014-2020, care propune în 
cadrul Axei 8 - servicii sociale și de sănătate, dezvoltarea  de servicii sociale 

destinate persoanelor cu dizabilități, cu prioritate pentru beneficiarii persoane 
cu dizabilități din cadrul instituțiilor rezidențiale de tip vechi.  

 Pentru înființarea acestor locuințe protejate va fi avut în vedere cu 
prioritate posibilitatea de reabilitare, modernizare și dotare a spațiilor existente 

în cadrul centrului fără a exclude posibilitatea înființării de locuințe protejate 
prin construirea de imobile, ambele acțiuni fiind sprijinite prin POR 2014-2020.     

c) Înființarea unui centru de zi, prin reabilitarea/modernizare unui imobil din 

actuala structură a CITO, care să furnizeze servicii specifice de suport  
beneficiarilor din cadrul Locuințelor protejate, precum și persoanelor adulte cu 

dizabilități de pe raza municipiului Rm. Sărat, pentru prevenirea 
instituționalizării acestora ( la 31 august pe raza municipiului Rm. Sărat  sunt 

830 de persoane  încadrate în grad de handicap accentuat și mediu ) . 
 Înființarea centrului de zi, se va realiza în parteneriat cu UAT Rm. Sărat, 

care, în Strategia de dezvoltare a Municipiului Rm. Sărat pe perioada 2014- 
2020,  Capitolul 4.3 dezvoltare socială, stabilește obiectivele de dezvoltare de 

servicii sociale la nivel local, inclusiv în valorificare oportunităților de finanțare, 
în calitate de aplicant sau partener.  

d) Dezvoltarea activității atelierelor protejate funcționale în cadrul CITO prin 
reorganizarea acestora ca structură de sine stătătoare în cadrul DGASPC 

Buzău.  
 Dezvoltarea activității acestora va permite reintegrare profesionala a 

unor persoane cu dizabilități beneficiari în cadrul LP, Centru de zi sau către 

trăiesc în comunitate.  
e) Reorganizarea activității  Serviciului de Recuperare și Reabilitare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap și modernizarea acestuia.  
 Având în vedere specificul serviciilor furnizate,  propunem  ca Serviciul 

de Recuperare si Reabilitarea a Persoanelor Adulte cu Handicap să devină o 
unitate de asistență socială distinctă în structura DGASPC, cu o capacitate 

totala de 50 persoane. 
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 Unitatea nou înființată va funcționa în aceleași spații, care vor fi 
modernizate și adaptate pentru a răspunde nevoii beneficiarilor și cerințelor 

standardelor aplicabile în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități 
(Ordinul nr. 67/ 21.01.2015 – privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități). 

3. REZULTATE ASTEPTATE : 
 Prin implementarea planului de dezinstituționalizare, se urmărește 

creșterea calității vieții beneficiarilor prin  reorganizarea Centrului de Integrare 
prin Terapie  Ocupațională- Rm. Sărat, astfel: 

1. Înființarea unui complex de servicii de integrare prin terapie ocupațională, 
care să asigure beneficiarilor, servicii și programe de recuperare/reabilitare, în 

scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a acestora, cu 

următoarea  în structura sa: 
- un serviciu rezidențial, cu o capacitate de 50 de locuri, destinat persoanelor 

cu dizabilități care au nevoie de sprijin pentru a desfășura  activități de terapie 
ocupațională dar care nu pot face tranziția către o viață independentă;  

- trei Locuințe protejate  nou înființate- cu o capacitate de 30 de locuri 
- trei locuințe protejate (apartamente ) cu capacitate de 18 locuri 

 Locuințele protejate sunt destinate  beneficiarilor care pot fi sprijiniți să 
își mențină și dezvolte abilitățile pentru o viață socială și profesională activă, în 

scopul integrării lor depline în comunitate. 
2. Înființarea unui centru de zi, în parteneriat cu UAT  Rm. Sărat , care să 

sprijine reintegrarea socială a beneficiarilor din cadrul locuințelor protejate și 
care să contribuie la prevenirea instituționalizării. 

3. Înființarea în structura DGASPC Buzău a unui Centru de recuperare și 
reabilitare a persoanelor adulte cu handicap -  cu o capacitate de 50 de 

beneficiari, care asigură îngrijire și asistență de specialitate beneficiarilor, 

persoane cu dizabilități aflați în situație de dependență. 
4. Dezvoltarea activității Atelierele Protejate – transformarea în unități cu 

personalitate juridica putând astfel să se valorifice produsele rezultatele din 
activitățile ocupaționale a beneficiarilor.  

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA  

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea 
transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe traseul Beşlii (com.Mînzăleşti) - Buzău 
şi retur operatorului de transport  SC  ADI TRANS 94 SRL 

 

 
 
Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere:  

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 

11807/15.09.2016; 

- raportul de specialitate al  Biroului de transport public local din cadrul 

recţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii, înregistrat sub nr. 
11759/14.09.2016 privind propunerea de acordare a licenţei de traseu 

pentru cursă regulată specială pe traseul Beşlii (com.Mînzăleşti) - Buzău si 
retur operatorului de transport rutier SC ADI TRANS 94 SRL; 

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

hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău anexate 

la hotărâre; 

- prevederile art. 31 alin.(1) şi alin.(11)  din Ordinul Ministrului internelor şi 

reformei administrative nr. 353/2007,pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii nr.92/2007 modificat prin Ordinul Ministrului  

administraţiei şi internelor nr. 182/2011; 

- prevederile art.5 şi art.17 alin.(1) lit. „p” din Legea nr. 92/2007 privind 

serviciile de transport public local, modificată prin Legea nr. 163/2011, 

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

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă acordarea licenţei de traseu pentru cursa regulată 

specială Beşlii (com. Mînzăleşti) - Buzău şi retur, operatorului de transport 
rutier  SC ADI TRANS 94 SRL, cod fiscal 32804020. 

 
Art. 2. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Biroul de 

transport public,va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Secretarul judeţului Buzău va asigura publicarea prezentei 
hotărâri pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului 

Buzău şi o va comunica instituţiilor şi persoanelor juridice interesate.  
 

 PREŞEDINTE, 
PETRE - EMANOIL NEAGU 

 
                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                      SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nr. 213 
BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 7 abţineri de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul consilier județean Bîrlă Marian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din 

Legea nr. 215/2001). 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului 
public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de 

operare – Județul Buzău 2016-2020  
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 12156/22.09.2016; 

- nota de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008” înregistrată sub nr. 12142/2016; 
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.34/2015 privind 

aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Buzău” – 

formă revizuită; 
- prevederile art. 16, alin. (3), lit. „a” și art. 21, alin. (1) din Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. „a” coroborat cu art. 10, alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată și actualizată, 

 

În temeiul art. 11, art.91 alin.(1) lit.”b”, alin. (3), lit. „d” și art. 97 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016-
2020 cu Lista de Investiții Prioritare 2014-2020, prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

         Art.2. Se acordă mandat special Președintelui Consiliului Județean Buzău 
– domnul Petre-Emanoil Neagu să voteze „pentru” Strategia de dezvoltare 

prevăzută la art. 1 în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”. 
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Art.3. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi publicarea pe site-ul Consiliului 
Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

 
                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                           SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                              MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 214 

BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2016 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 32 

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

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor 
tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau  

spaţiilor verzi din municipiul Buzău 
 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă ordinară;   

        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr.     161/CLM/2016 , prin care se propune abrogarea Hotărârii nr. 51/1995 
pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor  tehnico-edilitare şi de 

refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiului Buzău şi aprobarea 
unei noi hotărâri; 

   - raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor ; 

 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
 -  prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic 

al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

   In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) , art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin.(1) 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,   
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1. Se aprobă Metodologia executării lucrărilor  tehnico-edilitare şi de 
refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 29.06.1995. 
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Art. 3. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice şi 
Direcţiei Poliţiei Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Sorin – Iulian Lazăr 

 
 

 
 

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                  INSPECTOR  

                                                                   CU ATRIBUTII DELEGATE DE 
                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                 George Sava 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Buzău,  25 august  2016 
Nr.  144 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 25 august 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru,  - 

abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi 

la şedinţă. 
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ANEXA 

la Hotărârea nr. 144 din 25 august 2016 
a Consiliului Local al municipiului Buzău 

 
 

METODOLOGIA 
executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere 

a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău 
 

 
 

CAP. I. - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. - Lucrările tehnico-edililare în domeniul public al municipiului 
Buzău vor fi proiectate, autorizate, executate, urmărite şi recepţionate numai 

în baza prezentei metodologii. 
Art. 2. - Lucrările tehnico-edilitare vor fi autorizate pentru a fi executate 

numai cu constructori agreaţi conform normelor stabilite prin prezenta 
metodologie. 

Art. 3. - Documentaţiile tehnice supuse autorizării vor conţine pe lângă 
obligaţiile prevăzute în Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările 

ulterioare un capitol separat privind executarea desfacerii şi refacerii drumului 
(carosabil şi/sau trotuare) şi spaţiilor verzi, întocmit conform prezentei 

metodologii. 
 

 
CAP. II. - NORME CU PRIVIRE LA ELIBERAREA AGREMENTULUI 

 
Art. 4. - Orice agent economic care doreşte să angajeze lucrări de 

construcţii tehnico-edilitare subterane şi aeriene în domeniul public al 

municipiului Buzău este obligat să solicite primarului municipiului Buzău 
obţinerea agrementului în baza prezentelor norme. 

Art. 5. - Documentaţia necesară obţinerii agrementului pentru lucrări de 
construire, mai puţin lucrările de drumuri şi spaţii verzi, trebuie să cuprindă: 
        a.- cerere - tip; 
        b.- copie după certificatul de înregistrare  a societăţii comerciale; 
        c.- copie după statutul societăţii, cu obiectul de activitate; 
        d.- lista responsabililor cu execuţia, atestaţi ; 
        e.- curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate); 
        f.- agrementul din partea unităţilor beneficiare a reţelelor tehnico-
edilitare emis pentru societate sau personalul încadrat pe durată 
nedeterminată al acesteia. 

Art. 6. - Pentru lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri şi spaţii verzi 
documentaţia va mai cuprinde, pe lângă actele prevăzute la art. 5 şi 
următoarele documente: 

         a.- lista utilajelor şi echipamentelor specifice; 
         b.- dovada din care să rezulte că posedă staţie de preparare a 

mixturilor asfaltice sau staţie de betoane, sau contract de furnizare încheiat 
cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puţin pentru un 

an; 
         c.- lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data   

agreerii. 
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Art. 7. - în condiţiile în care agentul economic solicitant nu are în 
obiectul său de activitate executarea lucrărilor de drumuri şi spaţii verzi, 
pentru agreere va prezenta contractul de colaborare cu un agent economic 
specializat şi agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri şi spaţii verzi. 

Art. 8. - Agrementul se eliberează pe durata unui singur an calendaristic 
şi va fi reînnoit sau modificat în fiecare an în funcţie de solicitările societăţii 
comerciale, determinate de extinderea sau restrângerea obiectului de 
activitate, în baza unei taxe anuale stabilită de către Consiliul Local. 

Art. 9. - Documentaţia pentru agreere va putea fi completată cu date 

impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii sau reglementări 
ce impun noi exigenţe în domeniul executării construcţiilor. 

Art. 10. - Agrementul poate fi suspendat parţial sau total pentru: 
        a.-  suspendarea atestărilor , pe durata acestuia; 

        b.- suspendarea agrementului eliberat de unităţile beneficiare de reţele 
tehnico-edilitare, pe întreaga durată de suspendare; 

        c.- nerespectarea termenelor din autorizaţiile eliberate de primarul  

municipiului Buzău sau avizele de începere a lucrărilor eliberate de Serviciul de 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului,  suspendare ce durează 1 - 3 luni, dar 

nu mai puţin decât termenul nerespectat; 
        d. - nerespectarea nivelului calitativ impus de exigenţele prevăzute de 

Legea nr. 10/1995 pe perioada cuprinsă între data eliberării avizului de 
începere a lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării de către comisia 

municipală de recepţie a lucrărilor de refacere a carosabilului, suspendare ce 
durează 1 - 6 luni. 

Art. 11. - Agrementul poate fi anulat pentru: 
        a.- sancţionarea contravenţională a constructorului în conformitate cu 
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, mai 
mult de 2 ori; 
        b.- în cazul anulării atestatelor sau a agrementelor  eliberate de unităţile 
beneficiare  de reţele tehnico-edilitare; 
        c.- pentru abateri grave şi repetate de la autorizaţiile de 
construire,acordurile şi avizele eliberate. 

 

 

CAP. III. NORME CU PRIVIRE: LA REFACEREA CAROSABILULUI 
 ŞI SPAŢIILOR VERZI 

 
SECŢIUNEA I - CALITATEA Şl CANTITATEA LUCRĂRILOR 
 

Art. 12. - în sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă 
se înţelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată 
capital timp de : 

- 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice uşoare şi a căror 
durată de serviciu normată este de 7 ani, la o frecvenţă de 1500 - 3000 
vehicule/24 ore; 

- 5 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice grele şi a căror 
durată de serviciu normată este de 15 ani, la o frecvenţă de 1500 - 3000 
vehicule / 24 ore; 

Art. 13. - Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înţelege orice 

îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, 
modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la execuţie şi a căror durată 

de serviciu normată este de 24 ani, la o frecvenţă de 1500 - 3000 vehicule/24 
ore. 
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Art. 14. - Prin stradă balastată se înţelege drumul care are ca îm-
brăcăminte un strat de balast natural de râu de grosime minimă de 40 cm. 

Art. 15. - Prin spaţiu verde se înţelege terenul aparţinând domeniului 
public destinat a fi înierbat şi plantat cu material dendrologic ornamental sau 

gazon. 
Art. 16. - Lucrări majore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane 

cu o durată de execuţie de peste 3 zile şi care impun blocarea circulaţiei cel 
puţin pe un trotuar sau o bandă din carosabil. 

Art. 17. - Lucrări, minore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane 
cu o durată de execuţie între 48 -72 ore şi care afectează parţial sistemul 
rutier şi spaţiile verzi, lucrări executate sub circulaţie şi semnalizate, care 
impun o întrerupere parţială a circulaţiei. 

Art. 18. - Lucrări de intervenţii sunt acele lucrări tehnico-edilitare cu o 
durată de execuţie de cel mult 48 ore şi care impun executarea imediată şi 

continuă a lucrării pentru înlăturarea efectelor accidentelor tehnice la reţelele 
în funcţiune. 

 
SECŢIUNEA II - TEHNOLOGII DE REFACERE 

 
Art. 19. - Refacerea terenului afectat în urma executării lucrărilor 

tehnico- edilitare majore se va realiza în conformitate cu proiectul de refacere 

a domeniului public afectat, întocmit în baza standardelor şi normelor tehnice 
în vigoare, proiect ce va fi depus la documentaţia ce stă la baza emiterii 

autorizaţiei de construire eliberată în conformitate cu Legea nr. 50/1995 
(Normativ C 56-85). 

Art. 20. - Refacerea domeniului public afectat ca urmare a executării 
lucrărilor tehnico-edilitare minore/majore sau intervenţiilor se va realiza cu 
respectarea următoarelor faze: 

A.- Refacerea drumurilor publice (carosabil şi trotuar) 
        a.- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform 
normelor specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară; 
        b.- Groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi 
succesive de balast de maximum 20 cm grosime, compactată artificial, manual 
sau mecanizat; 
        c.- Se va executa tăierea marginilor conform secţiunii III din prezenta 
metodologie; 
        d.- Se va executa compactarea de egalizare şi nivelare a infrastructurii ( 
cu placă vibratoare sau rulouri compactoare); 
        e. -Se va lăsa lucrarea sub circulaţie timp de 5 zile; 
        f. - Se va executa scarificarea; 
        g.- Se vor îndrepta marginile şi corecta unghiurile; 
        h.- Se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele 
din domeniul afectat; 

        i. - În cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituirea 

rosturilor cu masticuri bituminoase. 
        j. - Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul  infrastructurii 

se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm ( exclus balast ) 
 
B.- Refacerea spaţiilor verzi 
          a.- Se va recupera vegetaţia dendrologică, menţinându-se o cantitate 

cât mai mare de pământ pe rădăcini; 
b.- Se va desface suprafaţa înierbată sub formă de brazde; 
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c.- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform 
normelor specifice fiecărui tip de reţea; 

          d.- Se va executa umplutura cu pământ , compactată în straturi de 20 
cm şi se va îndepărta excesul; 

         e.- Se va reface stratul de pământ vegetal; 
         f.-  Se replantează vegetaţia dendrologică sau se înlocuieşte; 

         g.- Se reface suprafaţa înierbată cu brazde, se însămânţează rosturile şi 
se asigură udarea acestora. 

Art. 21. - La sfârşitul lucrărilor de refacere titularul autorizaţiei de 
construire are obligaţia de a convoca comisia de recepţie a consiliului local al 
municipiului Buzău pentru punerea in funcţiune a drumului şi/sau spaţiului 
verde. 
       Art. 22.- Conform legii, lucrarea de refacere va rămâne în garanţia 
titularului autorizaţiei de construire timp de 1 an, la expirarea căruia 
acesta are obligaţia să convoace comisia de recepţie pentru recepţia 
definitivă. 
       Art. 23. - În cazul în care cu prilejul recepţiei definitive se constată 
lucrări executate necorespunzător din punct de vedere calitativ titularul 
autorizaţiei va executa pe cheltuiala proprie lucrările executate 
necorespunzător, iar recepţia definitivă va fi amânată cu încă un an. 
 

SECŢIUNEA III - DIMENSIUNI OBLIGATORII DE TĂIERE A 
MARGINILOR 

 
Art. 24. - Este interzisă executarea lucrărilor tehnico-edilitare ce 

impun desfacerea îmbrăcăminţilor stradale noi pe durata  prevăzută de 
art. 12 şi 13 din prezentele norme. 

Art. 25. - Pentru tăierea marginilor se stabilesc următoarele norme: 
         a. - la îmbrăcăminţi din mixturi asfaltice şi din betoane de ciment 

marginile se vor îndrepta prin tăiere de laturi în sistem poligonal; 
         b. - în cazul mixturilor asfaltice laturile vor fi în mod obligatoriu 

paralele sau perpendiculare pe axa drumului,  în curbe latura longitudinală 

va fi tăiată pe o curbură paralelă cu axa drumului, iar colţurile vor fi de 90 
grade; 

c.  - în situaţia canalelor longitudinale refacerea se va executa pe 
întreaga lăţime a trotuarului sau a benzii de circulaţie afectate; 

d. - în situaţia canalelor transversale refacerea se va efectua pe o lăţime 
de 3m ( 1.5m de o parte şi de alta a axului branşamentului/racord); 

e.  - în situaţia canalelor realizate sub diferite unghiuri faţă de axul 
drumului refacerea se va executa pe o lăţime de 3m ( 1,5m de o parte şi de 

alta a axului branşamentului/racordului); 
          f. - în cazul canalelor executate pe axul străzii refacerea se va efectua 

pe toată lăţimea străzii şi pe toată lungimea canalului; 
g.  - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenţie realizate de 

posesorii de reţele tehnico-edilitare în carosabil, refacerea se va executa pe o 
lăţime şi o lungime ce depăşeşte cu 2m marginile săpăturii  ( la 1m distanţă 

faţă de marginile săpăturii) dar nu mai puţin de 3m. 

h.  - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenţie realizate de 
posesorii de reţele tehnico-edilitare în trotuar refacerea se va executa pe 

întreaga lăţime a acestuia şi pe o lungime ce depăşeşte cu 2m marginea 
săpăturii (la 1m distanţă faţă de marginile săpăturii) 
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 i.  – în cazul lucrărilor  executate în regim de intervenţie realizate de 
posesorii de reţele tehnico-edilitare în carosabil atunci când distanţa până la 

bordură este mai mică de 1m refacerea se va executa  până la bordură. 
       Art. 26. - în mod excepţional pentru situaţii deosebite se pot aproba 
lucrări tehnico-edilitare care afectează carosabilul sau trotuarul la care 
îmbrăcămintea este nouă, cu condiţia ca beneficiarul investiţiei să execute 
pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului refacerea drumului public pe 
lăţimea integrală a trotuarului sau carosabilului  în cazul canalelor 
longitudinale. În cazul branşamentelor/racordurilor , acestea se pot executa 
numai prin foraj orizontal, refacerea urmând a se executa conform  normelor 
prevăzute la art. 25 lit. g şi h.   

Art. 27. - în cadrul lucrărilor neautorizate, pe lângă amenda contra-

venţională prevăzută de Legea nr. 50/1995 cu modificările şi completările 
ulterioare se va imputa beneficiarului lucrării şi contravaloarea lucrărilor 

de refacere a îmbrăcăminţii în condiţiile prezentelor norme. 
         Art. 28.   - La executarea lucrărilor se vor respecta şi alte condiţii 

impuse prin avizul de începere a lucrărilor. 
Art. 29. - La îmbrăcăminţi din beton se va respecta tehnologia specifică 

betoanelor de ciment, protecţia betoanelor şi tratarea rosturilor. 
Art. 30. - La îmbrăcăminţi mixte, realizate din strat de rezistenţă din 

betoane şi strat de uzură din mortar asfaltic se va respecta tehnologia 
specifică fiecărui strat, cu realizarea stratului de amorsare între cele două 
straturi. 

Art. 31. – La execuţia lucrărilor materialele rezultate din săpătură vor fi 
evacuate imediat iar zona afectată va fi semnalizată conform legislaţiei în 
vigoare. 

Art. 32. – Refacerea spaţiilor verzi afectate de lucrări se va executa de 
către agenţi economici specializaţi, în prezenţa inspectorului din cadrul 

Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului. 

În cazul în care beneficiarul insistă să execute lucrarea în regie proprie 
va solicita prezenţa inspectorului de specialitate al Serviciului Gospodărie 

Urbană şi Protecţia Mediului în vederea întocmirii procesului-verbal de 
constatare a situaţiei din teren, anterior eliberării avizului de începere a 

lucrărilor. 
 

 
CAP. IV. – NORME  CU  PRIVIRE  LA  ELIBERAREA 

AUTORIZAŢIEI, URMĂRIREA  EXECUŢIEI  ŞI 
RECEPŢIA  LUCRĂRILOR  DE  REFACERE  A 

DOMENIULUI  PUBLIC  AFECTAT 
 

Art. 33. - Pentru autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţia lucrărilor 

de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor tehnico-
edilitare subterane sunt aplicabile prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991, 

Legea nr. 10/1995 precum şi prezentele norme. 
Art. 34. - Certificatul de urbanism se eliberează persoanelor fizice şi 

juridice interesate, care au completat integral toate rubricile din formularul 
tipizat al cererii pentru eliberarea certificatului de urbanism. 

Art. 35. - Documentaţia anexată la cererea pentru elibererea 

certificatului de urbanism va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente: 
          a.- trasarea şi cotarea reţelelor existente şi a celor propuse a se 

executa în domeniul public; 
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          b.- suprafaţa şi dimensiunile lucrării ce urmează a se executa; 
          c.- adâncimea şi/sau înălţimea de pozare a reţelei propuse; 

          d.- prezentarea regimului juridic al terenului aflat în domeniul public; 
          e.-nominalizarea celorlalţi proprietari şi parcelelor afectate de lucrarea 

propusă. 
Art. 36. - Acordurile, avizele şi condiţiile impuse prin certificatul de 

urbanism sunt obligatorii şi completează tema de proiectare ce stă la baza 
executării proiectului de execuţie a lucrării ce urmează a fi realizată. 

Art. 37. - Autorizaţia de construire se eliberează în baza documentaţiei 
tehnice prevăzută de lege şi a prezentelor norme, la cererea expresă a 

beneficiarului sau a constructorului atestat, situaţie în care se va anexa şi 
contractul încheiat de beneficiarul lucrării cu constructorul acesteia şi în care se 

va menţiona în mod expres clauza de transfer a responsabilităţilor 

investitorului către executant. 
Art. 38. - Proiectele de execuţie a lucrărilor tehnico-edililare se 

realizează numai după eliberarea certificatului de urbanism, depunerea unor 
proiecte de execuţie realizate anterior eliberării certificatului de urbanism, la 

cererea de autorizare, atrăgând modificarea si completarea, pe cheltuiala 
proiectantului, a proiectului realizat fără respectarea condiţiilor impuse prin 

certificatul de urbanism, acordurile şi avizele eliberate de organele în drept . 
Art. 39. - Proiectele de execuţie supuse autorizării vor conţine un capitol 

separat care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea 
lucrărilor de bază . 

De asemenea, proiectul va conţine şi suprafaţa necesară organizării de 
şantier sau punctului de lucru, precum şi un plan de poză necotat în vederea 
cotării cu valorile rezultate din montaj. 

Art. 40. - Autorizaţia de construire va fi eliberată numai pentru lucrările 
angajate cu constructori agreaţi în condiţiile prevăzute de prezentele norme. 

Art. 41. - Lucrările tehnico-edilitare ce se execută în domeniul public 
privat pot fi începute numai după depunerea înştiinţării de începere a lucrării la 
Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului . 

Art. 42.- Avizul de începere al lucrărilor în domeniul public se eliberează 

în baza cererii beneficiarului (constructorului) la care se ataşează, dacă nu au 

fost depuse la cererea de autorizare, următoarele documente : 
           a.- acord de folosire temporară teren pentru organizarea şantierului 

sau punctului de lucru; 
           b.- contract de refacere a domeniului public afectat, încheiat cu un 
agent economic agreat pentru execuţia unor asemenea, lucrări, în care 
suprafaţa de refacere va fi calculată în condiţiile impuse de prezentele norme. 

Art. 43. - Avizul de începere a lucrărilor in domeniul public se eliberează 
în funcţie de programul de  lucrări propuse a se realiza de către municipalitate. 

Art. 44. - Beneficiarul sau constructorul de specialitate are obligaţia de a 
solicita  prezenţa la lucrare a inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului  pentru confirmarea executării corecte 
a lucrărilor ascunse. 

Art. 45. - în situaţia în care executarea lucrărilor de bază, a lucrărilor de 

infrastructură şi a îmbrăcămintilor drumului public afectat se realizează de 
constructori diferiţi este obligatorie întocmirea proceselor-verbale de predare a 

frontului de lucru, obligaţie care incumbă beneficiarului investiţiei. 
Art. 46. - Beneficiarul (constructorul) are obligaţia de a prezenta la 

recepţia provizorie a lucrărilor ascunse planul de poză cu dimensiunile reale 
rezultate din lucrările de bază. 
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       Art. 47. - La terminarea executării lucrărilor beneficiarul (constructorul) 
are obligaţia să solicite în scris convocare comisiei de recepţie a Consiliului 
local al municipiului Buzău. 

Art. 48. – Cererea-tip de convocarea comisiei va fi însoţită de : 
        - procesul-verbal de lucrări ascunse semnat de persoanele în drept; 
        - procesul-verbal de predare al frontului de lucru între constructori, dacă 
este cazul, după cum urmează : 

        - constructorul lucrării de bază către constructorul lucrărilor de 
infrastructură; 

        - constructorul lucrărilor de infrastructură către constructorul lucrărilor 
îmbrăcăminţii domeniului public afectat; 

        - planul de poză cotat cu dimensiunile reale rezultate din lucrarea de 
bază. 

Art. 49. - Procesul-verbal de recepţie şi punere în funcţiune a drumului 
public, însoţit de anexele prevăzute la art. 48 din prezentele norme vor fi 

anexate la Cartea construcţiei drumului public. 
Art. 50. - Termenul de garanţie legală a beneficiarului lucrărilor de 

refacere a domeniului public (trotuar, carosabil, alei, spaţiu verde, etc.) este 
de 12 luni de la data încheierii procesului-verbal de punere în funcţiune. 

Art. 51. - Cu 15 zile înainte de îndeplinirea termenului prevăzut la art. 

50, beneficiarul (constructorul) va solicita din nou convocarea comisiei de 
recepţie a Consiliului local al municipiului Buzău. 

Art 52. - în situaţia în care la recepţia finală se constată executarea unor 
lucrări necorespunzătoare, beneficiarul (constructorul) va proceda, pe 
cheltuiala sa la refacerea domeniului public afectat, termenul de garanţie a 
lucrării refăcute fiind tot de 12 luni. 

Art. 53. - Pe toată perioada executării lucrărilor, precum şi în perioada 
de garanţie, daunele produse terţilor, prin nerespectarea condiţiilor impuse de 
legislaţia în vigoare cad în sarcina exclusivă a beneficiarilor (constructorilor). 

Art. 54. - Lucrările de intervenţii la reţelele tehnico-edilitare subterane, 
definite conform prezentelor norme, pot fi începute imediat ce acestea sunt 
constatate, cu obligaţia proprietarului de reţele să anunţe, de îndată, Serviciul 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului prin notă telefonică, iar în cel mult 48 
ore de la începerea lucrărilor să comunice în scris natura şi durata intervenţiei 
şi modul de refacere a domeniului public afectat, responsabil lucrare, cine 
reface drumul public, durata, etc. 

Semnalizarea lucărilor  este obligatorie şi este realizată de către 
executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, conform legislaţiei în vigoare 
prin respectarea normelor metodologice privind condiţiile de închidere a 
circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de 
lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejare drumului. 

Art. 55. - Refacerea domeniului public afectat, se va executa în cel mult 
5 zile de la terminarea intervenţiei cu respectarea  riguroasă a normelor de 
refacere. 

Art. 56. - În condiţiile în care, în timpul lucrărilor de intervenţie se 
constată necesitatea executării unor lucrări de reparaţii ce depăşesc durata 
celor 48 ore, se va proceda la întocmirea documentaţiei necesare obţinerii 
autorizaţiei de construire. 

Art. 57.- În situaţia intervenţiilor executate pe timp friguros 
îmbrăcămintea domeniului public afectat se reface în mod provizoriu prin 
pavare cu calupuri de granit sau dale, urmând ca în termen de 15 zile de la 
încetarea condiţiilor neprielnice şi pornirea staţiilor de mixturi asfaltice sau, 
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după caz, a staţiilor de betoane să se execute readucerea drumului public la 
starea iniţială. 

Art. 58. – În toate cazurile de refacere carosabil/trotuar la limita dintre 
suprafaţa de mixtură asfaltică veche şi mixtură asfaltică nouă se va efectua 
etanşarea pentru protejarea împotriva pătrunderii apei prin tratament 
bituminos (colmatare fisuri, badijonare). 

 
 

CAP. V. CONTRAVENŢII 
 

Art. 59. – Nerespectarea condiţiilor din avizul de începere a lucrărilor 
precum şi  a  celor  din  prezentele  norme  constituie  contravenţie  şi  se 
sancţionează  cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. 

Art. 60. – Constatarea contravenţiilor  se face prin proces-verbal încheiat 
de către: 
          a. -  funcţionarii  publici  din serviciile  de specialitate ale primarului cu 
atribuţii  în domeniile  reglementate prin  prezenta hotărâre. 

b.-  persoanele împuternicite în acest scop prin dispoziţia primarului; 
c.-  agenţii  din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale. 
 
 

          CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 61. - Toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare subterane din 

municipiul Buzău au obligaţia să reactualizeze hărţile cu toate modificările şi 
extinderile operate la zi, în cel mult 90 zile de la data aprobării prezentei 

metodologii, un exemplar al hărţilor urmand a fi înaintat Consiliului local al 
municipiului Buzău în vederea, asigurării protecţiei corespunzătoare a reţelelor 

cu prilejul emiterii autorizaţiilor de construire în domeniul public. 

Necomunicarea hărţilor actualizate în termenul prevăzut mai sus are 
drept consecinţă exonerarea de răspundere civilă a beneficiarilor 

(constructorilor), posesori ai autorizaţiilor de construire, în cazul producerii, 
din culpă a unor daune la reţelele telmico-edilitare subterane, cu prilejul 

executării lucrărilor autorizate. 
Art. 62.- Normele prevăzute în prezenta metodologie vor fi editate în 

broşură în termen de cel mult o lună de la data comunicării şi difuzate contra-
cost persoanelor fizice şi juridice interesate, prin grija Serviciului Gospodărie 
Urbană şi Protecţia Mediului al Consiliului Local al municipiului Buzău. 

 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

    MUNICIPIUL BUZĂU 
    -CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru 
autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu şi 

Independenţei (între strada Pompiliu Ștefu  

și imobilul cu nr. 26) din municipiul Buzău 
 
 

 
     Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară: 
        Având în vedere: 

      - expunerea de motive a primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 193/CLM/2013, prin care se propune instituirea unor restricţii de circulaţie 

pentru autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu şi Independenţei, între 
strada Pompiliu Ștefu și Cercul Militar din municipiul Buzău; 

   - raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

      - avizul nr. 703341/25.07.2016  al Biroului Rutier din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău; 
    - prevederile art. 5, alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      - prevederile art. 3, alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

aprobat prin Hotărârea nr. 1391/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor ;  
      - prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

      În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a) pct. 13, art. 45, alin. 
(1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art.1. - Se aprobă programul de acces al  autovehiculelor pe strada Lt. 

Constantin Godeanu şi strada Independenţei, între strada Pompiliu Ştefu şi  
imobilul de la numărul 26. Excepţie fac autovehiculele aparţinând persoanelor 

juridice  prevăzute de art.32, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002, care au acces permanent. 



224 

        Art.2. - Circulaţia autovehiculelor în scopul aprovizionării cu mărfuri a 
unităţilor de desfacere şi punctelor de lucru situate în piaţa ,, Av. Stan Săraru’’, 

Piața de Lactate, precum şi a celor de pe strada Lt. Constantin Godeanu şi 
strada Independenţei, între strada Pompiliu Ștefu și imobilul cu nr. 26, este 

permisă după cum urmează: 
   -în perioada 01 aprilie – 30 septembrie, între orele 400- 1000 şi respectiv 

2000-2200; 

    -în perioada 01 octombrie – 31 martie, între orele 500- 1000 şi respectiv 

1800- 2100 . 
 

       Art.3.- (1) Pentru accesul autovehiculelor în parcările amenajate pe 
străzile Lt. Constantin Godeanu și  Independenţei, între strada Pompiliu Ștefu și 

imobilul cu nr. 26, se instituie plata unor taxe speciale, după cum urmează: 

     - primele 60 minute  se taxează cu 2 lei; 
     - pentru 2h sau fracţiune de oră = 5 lei; 

     - pentru 3h sau fracţiune de oră = 15 lei; 
     - pentru mai mult de 3h = se adaugă 10 lei pentru fiecare oră sau 

fracţiune de oră în plus. 
      (2) Taxa de parcare stabilită prin Hotărârea nr. 175/2012 a Consiliului 

Local al Municipiului Buzău nu se percepe pentru parcările de pe strada Lt. 
Constantin Godeanu şi strada Independenţei, între strada Pompiliu Ștefu și 

imobilul cu nr. 26 . 
      (3) Accesul riveranilor care deţin garaje sau locuri de parcare pentru 

autovehicule în incinta proprietăţilor private pe strada Lt. Constantin Godeanu 
şi strada Independenţei, între strada Pompiliu Ștefu și imobilul cu nr. 26,  se 

face pe baza legitimaţiilor de liberă trecere eliberate de S.C. Urbis Serv S.R.L. 
Buzău. 

 

    Art.4.- (1) Dispozitivul de acces special, proprietate publică a 
municipiului Buzău, precum şi serviciul public de taxare se concesionează S.C. 

Urbis Serv S.R.L., cu plata unei redevenţe de 20% din valoarea totală a taxelor 
încasate. 

    (2) Redevenţa lunară se va depune la Direcţia Economică, în termen de 5 
zile de la finalul lunii precedente şi constitue venituri proprii ale bugetului local 

al municipiului Buzău. 
 

Art.5.- Accesul autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai 
mare de 3,5 tone în afara programului de aprovizionare menționat la articolul 

2, pe strada Lt. Constantin Godeanu şi strada Independenţei, între strada 
Pompiliu Ștefu și imobilul cu nr. 26, este interzis. 

 
 Art.6. – Nerespectarea programului de aprovizionare precizat la articolul 

2, precum și accesul autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai 

mare de 3,5 tone în afara programului de aprovizionare pe strada Lt. 
Constantin Godeanu şi strada Independenţei, între strada Pompiliu Ștefu și 

imobilul cu nr. 26, se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. 
 

         Art.7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare o dată cu aducerea acesteia  
la cunoștință publică, dată la care dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra 

parcărilor publice din strada Lt. Constantin Godeanu şi strada Independenţei,  
acordat S.C. Urbis Serv S.R.L. încetează. 
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         Art.8.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Buzău numerele 140/2006 şi 

193/2012 .  
 

         Art.9.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Direcţiei Poliţiei Locale Buzău, Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia 

Mediului, Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații, S.C. Piețe, 
Târguri și Oboare, precum şi S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău vor duce la 

îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 
                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  consilier Constantin Florescu 

 

                                                   

  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                INSPECTOR CU ATRIBUŢII  

   DELEGATE DE SECRETAR 
                                                   George Sava 

                               
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Buzău, 29 septembrie 2016 
Nr.  171 

 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 

29 septembrie, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), lit. a) din Legea  nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru,  - 

abțineri, și  - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri 

prezenți la ședință 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 

 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele 

de transport marfă pe unele drumuri publice  
din municipiul Buzău 

 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
  

Avînd în vedere: 
         -expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 195/CLM/2016, prin care se propune stabilirea unor limite de circulaţie 
pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul 

Buzău;   
 -raportul nr. 15.597/25.07.2016 al Serviciului Gospodărie Urbană şi 

Protecţia Mediului şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

 -prevederile art. 41 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi 

actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2006; 
 -prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale. 
 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a) pct.13, art. 45, alin. 
(1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se interzice circulaţia pe toate arterele de circulaţie din municipiul 

Buzău a vehiculelor de transport marfă a căror masă totală maximă autorizată 
este mai mare  de 7,5 tone, inclusiv a celor cu gabarit depăşit şi a celor care 

transportă mărfuri şi produse periculoase.  
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Art.2.- Prin excepţie de la prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, 
circulaţia autovehiculelor de transport marfă în municipiul Buzău este permisă 

pe următoarele trasee: 
a) Şoseaua Brăilei, Aleea Industriilor, Şoseaua Nordului, Şoseaua 

Spătaru, Şoseaua Pogonele, strada Transilvaniei-tronsonul dinspre DN 10 până 
la intersecţia cu B-dul N. Titulescu; 

 b) Şoseaua Brăilei, strada Horticolei, strada Dorobanţi (tronsonul de la 
intersecţia cu strada Horticolei până la digul de protecţie al râului Buzău (DC 

246-zonă pod Vadu Paşii), Centura de Est a municipiului Buzău (până la Pod 
Mărăcineni) în ambele sensuri de circulaţie. 

c) Aleea Industriilor, strada Aurel Vlaicu, strada Şantierului, strada 
Urziceni, strada Dimitrie Filipescu, Aleea Industriilor, în ambele sensuri de 

circulaţie ;  

d) bdul Unirii – tronsonul cuprins între Pasaj Nehoiaşu şi Patinoar.  
e)strada Bazalt. 

 
Art.3. Pentru următorul traseu din municipiul Buzău circulaţia 

autovehiculelor de transport marfă este permisă numai pe baza autorizaţiei 
speciale de transport gratuite (permis de liberă trecere), eliberată de către 

Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului din cadrul Primăriei 
municipiului Buzău:   

         -  B-dul Unirii tronsonul cuprins între pasaj Nehoiaşu si Bulevard 1 
Decembrie 1918 şi B-dul 1 Decembrie 1918, tronsonul cuprins între B-dul Unirii 

şi Pasaj Drăgaica , inclusiv pasaj Drăgaica. 
 Pe acest traseu accesul va fi permis zilnic de luni până vineri , cu 

excepţia intervalelor orare 6.00-9.00 şi 14.00-18.30 şi  în zilele de sâmbătă şi 
duminică , cu excepţia intervalului orar 6.00-12.00 al zilei de duminică. 

 

Art.4.- Circulaţia vehiculelor pe drumurile publice din municipiul Buzău, 
altele decât cele menţionate la articolele 2 şi 3, cu o masă totală maximă 

autorizată de peste 7,5 tone este permisă numai pentru aprovi-
zionarea/desfacerea cu/de mărfuri şi prestărilor de servicii transport marfă, pe 

baza autorizaţiei speciale de transport (permis de liberă trecere), eliberată de 
către Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului din cadrul Primăriei 

municipiului Buzău, altul decât cel prevăzut la articolul 3. 
Pentru transporturile efectuate cu vehicule care depăşesc 16 tone masă 

totală maximă autorizată, a celor cu gabarit depăşit, precum şi a celor care 
transportă mărfuri şi produse periculoase în autorizaţia specială de transport se 

va înscrie şi traseul de urmat pe raza municipiului Buzău. 
 

Art.5.- Pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport prevăzută la 
art. 4 din prezenta hotărâre se percep taxe speciale anuale de utilizare a 

drumurilor publice din municipiu, fracţionate pe luni şi zile, prevăzute în 

hotărârile consiliului local privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a 
impozitelor şi taxelor locale pentru fiecare an fiscal. 
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Pentru anul 2016 aceste taxe sunt următoarele: 

pentru autovehiculele cu o masă totală maximă a 

utorizată cuprinsă între 7,5 şi 12,0 tone 

50 lei/zi 

250 lei/lună 
2.250 lei/an 

pentru autovehiculele cu o masă totală maximă a 

utorizată cuprinsă între 12,1 şi 16,0 tone 

80 lei/zi 

400 lei/lună 
3.600 lei/an 

pentru autovehiculele cu o masă totală maximă a 
utorizată cuprinsă într e 16,1 tone şi 40 tone, precum 

şi pentru autovehiculele care transportă mărfuri şi 
produse periculoase     

100 lei/zi 
500 lei/lună 

4.500 lei/an 

pentru autovehiculele cu gabarit depăşit, precum şi 

pentru autovehicule care transportă mărfuri şi produse 
periculoase   cu o masă totală maximă autorizată peste 

40 tone  

150 lei/zi 

800 lei/lună 
7.200 lei/an 

  

Taxele speciale stabilite prin prezentul articol constituie venituri proprii 
ale bugetului local, se încasează de către Direcţia Economică a Primăriei 

municipiului Buzău. 

 
 Art.6. Se exceptează de la plata taxelor speciale prevăzute la articolul 4  

vehiculele care aparţin Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Neron 
Lupaşcu” Buzău, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău, Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Buzău, precum şi vehiculele specializate ale Regiei 
Autonome Municipale Buzău ”RAM” Buzău şi societăţilor comerciale ”Compania 

de Apă” SA Buzău, ”RER Ecologis Service SA Buzău”, ”Prestcom Serv” SA 
Buzău şi ”Urbis-Serv” SRL Buzău. 

 
  Art.7. Autorizaţiile speciale de transport (permis de liberă trecere) 

eliberate de către Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului din cadrul 
Primăriei municipiului Buzău şi menţionate la articolele 3 şi 4 se vor prezenta 

organelor de control conform prevederilor procedurilor serviciului mai 
susmenţionat. 

 

   Art.8.-Încălcarea prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre constituie 
contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, iar încălcarea prevederilor art. 

3, 4 şi 7 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează 
conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art.9.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipiului Buzău, publicare 
în presa locală şi pe pagina de internet. 

 
 Art.10.-Cu data publicării prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Local 

al Municipiului Buzău numerele 20/2007, 227/2007, 281/2007, 102/2010 şi 

24/2014 se abrogă. 
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   Art.11.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, Direcţiei Poliţie Locale Buzău, Direcţiei 

Economice, precum şi al Societăţii Comerciale " Urbis-Serv " S.R.L. Buzău, cu 
sprijinul ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier Constantin Florescu 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

INSPECTOR CU ATRIBUŢII 

DELEGATE DE SECRETAR, 
 

George Sava  
 

 
 

 

 

Buzău, 29 septembrie 2016 

Nr.  172 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 29 septembrie, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), lit. a) din Legea  nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 23  voturi 

pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 

consilieri prezenţi la şedinţă.  

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                   - CONSILIUL LOCAL – 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

activităților de identificare, ridicare, transport, depozitare, 
eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân ori 

abandonate pe domeniul public sau privat 

 al Municipiului Buzău 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 

         Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 197/CLM/2016 , prin care se propune aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și efectuarea activităților de identificare, ridicare, transport, 

depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân ori abandonate 
pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău; 

   - raportul Serviciului Gospodărie Urbană și Protecția Mediului, precum și 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor; 
 - prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităților administrative-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2001 privind regimul juridic 
al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului 

public sau privat al statului ori al unităților administrative-teritoriale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia, actualizată; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) , art. 45, alin. (1) și art. 115, alin.(1) 

lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și efectuarea 

activităților de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau 
valorificare a vehiculelor fără stăpân ori abandonate pe domeniul public sau 
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privat al Municipiului Buzău, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, 
Direcției Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ, Transporturi Locale,  

Direcției Poliției Locale, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ precum și 
S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
  consilier Constantin Florescu 

 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

INSPECTOR CU ATRIBUŢII   
                                          DELEGATE DE SECRETAR, 

                                           
     George Sava 

                                            
 

 
 

 
Buzău, 29 septembrie 2016 

Nr.  173 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din 

data de 29 septembrie, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), lit. a) din Legea  nr. 

215/2001 a administrației publice locale ,republicată și actualizată, cu un număr de 23 voturi 

pentru,  - abțineri, și - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 

consilieri prezenți la ședință. 
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ANEXA 

la Hotărârea nr.173 
din 29 septembrie 2016 

 
 

REGULAMENT 
privind organizarea și efectuarea activităților de identificare, ridicare, 

transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fără 
stăpân ori abandonate pe domeniul public sau privat  

al Municipiului Buzău 
 

 

Capitolul I. Dispoziții generale 
 

Art.1.Prezentul Regulament prevede organizarea și efectuarea 
activităților de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau 

valorificare a vehiculelor fără stăpân ori abandonate pe domeniul public sau 
privat al Municipiul Buzău. 

Art.2.Vehiculele care fac obiectul activităților stabilite prin prezentul 
regulament sunt vehiculele abandonate și vehicule fără stăpân. 

Art.3.Vehiculele abandonate sunt vehicule de orice categorie, aflate pe 
domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrative-teritoriale 

de cel puțin un an, al căror proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă 
există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestora pe 

drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a 
deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale de proprietate 

asupra vehiculului. 

Art.4.Vehiculele fără stăpân sunt vehicule de orice categorie, fără plăcuța 
de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționate pe domeniul public sau 

privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al căror proprietar 
sau deținător legal este necunoscut. 

Art.5.Identificarea vehiculelor fără stăpân, precum și a celor abandonate, 
se va face de către agenții constatatori din cadrul Direcției Poliției Locale 

Buzău, împuterniciți de primar, precum și de către agenții aparținând organelor 
de poliție. 

 
Capitolul II. Dispoziții speciale – vehicule fără stăpân 

 
Art.6.Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi 

fără stăpân , aflate pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului 
Buzău, agenții constatatori vor întocmi un proces-verbal de constatare, semnat 

de 2 martori, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament și vor solicita 

organelor de poliție identificarea proprietarului, respectiv datele de identificare 
ale autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, 

culoare). 
Art.7.Cu ocazia întocmirii procesului-verbal de constatare, agentul 

constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită 
ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al 

municipiului Buzău, în termen de 10 zile. 
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Art.8.La împlinirea termenului de 10 zile de la întocmirea procesului-
verbal de constatare și încunoșințarea organelor de poliție, pe baza rezultatului 

cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul va emite, la propunerea 
agentului constatator, o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără 

stăpân și va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și 
depozitarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija 

agentului constatator, într-un loc special amenajat de către Municipiul Buzău. 
Art.9.Cheltuielile ocazionate de efectuarea operațiunilor prevăzute la 

art.8 se suportă de proprietarul sau de deținătorul legal al vehiculului ori, în 
lipsa acestuia, din sumele obținute în urma valorificării vehiculului și a 

bunurilor găsie în interiorul acestuia. 
Art.10.În vederea identificării proprietarului sau a deținătorului legal al 

vehiculului fără stăpân, primarul municipului Buzău va aduce la cunoștință 

publică caracteristicile tehnice ale vehiculului și locul de unde acesta a fost 
ridicat, prin anunț publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la 

întocmirea procesului-verbal de constatare. 
Art.11.Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se va afișa la primărie, 

într-un loc special amenajat. 
Art.12.Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se 

va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de 
la data de la care persoana care reclamă vehiculul face dovada: 

-calității de proprietar sau deținător legal al acestuia; 
-achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege; 

-achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului; 

-plății la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări. 
O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se 

predau și bunurile aflate în interiorul acestuia. 

Art.14.Agentul constatator va întocmi câte o ”fișă” pentru fiecare vehicul 
ridicat, în care va înscrie cheltuielile aferente cu privire la inventariere, 

expertizare, ridicare, transport și depozitare. 
 Pentru aceste operațiuni se stabilesc următoarele tarife: 

-inventariere - ................lei (fără TVA)/vehicul; 
-expertizare - .................lei (fără TVA)/vehicul; 

-depozitare - ..................lei (fără TVA)/vehicul. 
Tarifele se vor încasa la casieria ................................. 

Art.15.Dacă în termen de 30 de zile de la data anunțului, vehiculul nu 
este revendicat de proprietar sau de deținătorul legal, acesta trece de drept în 

proprietatea municipiului Buzău, prin dispoziția de primar, liber de orice 
sarcini, urmând a fi valorificat prin vânzare, în codițiile legii, sau predat unei 

unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului. 
 

Capitolul III. Dispoziții speciale – vehicule abandonate 

 
Art.16.În cazul vehiculului abandonat,la propunerea agentului 

constatator care a întocmit procesul-verbal de constatare, primarul îl somează 
pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu 

aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primirea somației să ridice 
vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al municipiului Buzău. 

Art.17.Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat 
nu dă curs somației, la expirarea termenului de 5 zile, primarul va emite o 
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dispoziție prin care declară vehiculul abandonat, iar acesta, împreună cu 
bunurile aflate în interior, va fi inventariat, expertizat, ridicat, transportat și 

depozitat în locul special amenajat. 
Art.18.După expirarea unui termen de 10 zile de la data transmiterii 

somației prevăzute la art. 16, vehiculul trece de drept în proprietatea privată a 
municipiului Buzău.Constatarea trecerii vehicului în proprietatea privată a 

municipiului Buzău se realizează prin dispoziție a primarului.  
Art.19.Dispoziția primarului se comunică de îndată proprietarului sau 

deținătorului legal al vehiculului, care o poate ataca în termen de 5 zile de la 
data comunicării la instanța de contencios administrative, în condițiile legii. 

Art.20.În situația în care, până la data rămânerii definitive a hotărârii 
judecătorești, proprietarul sau deținătorul legal achită cu titlu de amendă suma 

prevăzută de art. 11 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului 
public sau privat al statului ori al unităților administrative-teritoriale, dispoziția 

primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se 
face venit la bugetul local. 

Art.21.Prevederile art. 20 se aplică și în cazul în care amenda a fost 
plătită până la predarea vehiculului către unitatea de colectare și valorificare a 

deșeurilor. 
Art.22.După pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și 

irevocabile prin care acțiunea proprietarului sau a deținătorului legal al 
vehiculului a fost respinsă, vehiculul abandonat va fi valorificat prin vânzare, în 

codițiile legii, sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în 
funcție de starea vehiculului. 

Art.23.Sumele obținute din valorificarea vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate , precum și cele obținute din amenzile aplicate potrivit art. 20 și 

art. 21 se fac venit la bugetul local al municipiului Buzău. 

Art.24.Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate 
în evidența națională a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite 

proprietarilor în condițiile legii, se radiază din circulație, din oficiu. 
Art.25.Primarul va transmite compartimentelor înmatriculare în a căror 

evidență se află vehiculele menționate la art.24 o copie a dispozițiilor de 
trecere a respectivelor vehicule de la proprietarul sau deținătorul legal în 

domeniul privat al municipiului Buzău. 
Art.26.Operațiunile privind ridicarea, transportul și depozitarea 

vehiculelor abandonate sau fără stăpân sunt realizate de către S.C. URBIS 
SERV S.R.L. Buzău cu respectarea prevederilor legale, în baza dispoziției 

primarului municipiului Buzău. 
Art.27.Primăria municipiului Buzău va amenaja un spațiu corespunzător 

destinat depozitării vehiculelor abandonate sau fără stăpân. Pe toată perioada 
depozitării, vehiculele se află în custodia S.C. URBIS SERV S.R.L Buzău. 

Art.28.Logistica necesară desfășurării activităților de ridicare, transport, 

depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate va fi asigurată 
în exclusivitate de S.C. URBIS SERV SRL Buzău. 

Art.29.Societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău desfășurând activitățile de 
ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului 
Buzău, răspunde în mod direct față de deținătorii legali ai vehiculelor ridicate 

pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de 
ridicare, transport și depozitare. 
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Art.30.Societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău este obligată să se asigure 
la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse ca 

urmare a operațiunilor de  ridicare, transport și depozitare, inclusiv dispariția 
vehiculelor. 

Art.31.Societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău este pe deplin 
răspunzătoare de paza, integritatea vehiculelor și a bunurilor depozitate în 

locurile special amenajate de acesta. 
Art.32.Valorificarea prin vânzare, în condițiile legii, sau predarea la o 

unitate de colectare se va realiza de către Societatea URBIS SERV S.R.L. 
Buzău. Sumele obținute din valorificarea vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate, precum și cele obținute ca urmare a aplicării amenzilor se fac 
venit la bugetul local. 

 Cheltuielile ocazionate de inventarierea, expertizarea, ridicarea, 

transportul, depozitarea, paza și contravaloarea parcării, în cazul în care 
vehiculele au fost ridicate din parcări vor fi suportate, după caz, de proprietar 

sau deținătorul legal ori de bugetul local în celelalte situații. 
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ANEXA nr.1 

la REGULAMENTUL privind organizarea și efectuarea activităților de 
identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau valorificare a 

vehiculelor fără stăpân ori abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Buzău 

 
 

ROMÂNIA 
ORGAN CONSTATATOR 

 
 

PROCES - VERBAL DE CONSTATARE 

Seria ....... nr. ...... 
 

    Încheiat astăzi ................... în localitatea ................., judeţul ................ 
    Agent constatator ...(grad, nume, prenume)... din ...(unitatea)... 

    Constat ca vehiculul cu nr. de înmatriculare ................., marca şi tipul 
.........................., categoria ................., seria motorului ..........., seria 

sasiului sau caroseriei ................, culoarea .........., starea fizica ........., în 
legatura cu care am fost sesizati ca ar putea fi fără stăpân sau abandonat, a 

fost identificat în ziua de ......., ora ....., în localitatea ..........................., str. 
......... nr. ...., sectorul ..., judeţul ...., urmând a fi înştiinţate autorităţile 

abilitate pentru efectuarea verificărilor legale privind situaţia juridică a 
acestuia. 

    Alte menţiuni (inventarul bunurilor aflate în vehicul): ............. 
    ................................................................... 

    ................................................................... 

    ................................................................... 
           Fapt atestat de martorul ................................, domiciliat în 

..................., str. ................................... nr. .., bl. ..., judeţul ........, act de 
identitate ... seria ... nr. ....., emis de ......., C.N.P. 

.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../. 
    Fapt atestat de martorul ................................, domiciliat în ..................., 

str. ................................... nr. .., bl. ..., judeţul ........, act de identitate ... 
seria ... nr. ....., emis de ......., C.N.P. .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../. 

    Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în baza art. 5 alin. (1), (2) 
şi (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003. 
 

           Agent constatator,                           Martori: 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de 

operatorii de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea 

îmbarcării/debarcării călătorilor 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr.209/CLM/2016, prin care se propune aprobarea traseelor din municipiul 

Buzău utilizate de operatorii de transport în trafic judeţean, în vederea 
îmbarcării /debarcării călătorilor; 

- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere; 

- prevederile Ordinului nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 

efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin 
Ordonanţa Guvernului nr.27 /2011 privind transporturile rutiere; 

- solicitarea Consiliului Judeţean Buzău nr. 118/2016; 
 - adresa Poliției municipiului Buzău nr. 703.502/2016. 

În conformitate cu Legea nr. 92/2007 cu modificările ulterioare, a 
serviciilor de transport public local şi a Normelor de aplicare a acesteia, 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007. 
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6). lit a), pct. 14 din 

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 - Se aprobă traseele care vor fi folosite în municipiul Buzău de 
operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, după 
cum urmează: 

a) autovehiculele deservite de autogara Buzău Nord vor circula pe 
următoarele rute : 
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- autovehiculele care deservesc Zona de Nord a județului Buzău (peste 
râul Buzău), vor circula pe traseul: pod Mărăcineni – str. Unirii până la 

autogara Buzău Nord şi retur. 
- autovehiculele care deservesc Zona de Vest a judeţului Buzău (D.N. 

10), vor circula pe traseul: str. Transilvaniei până la intersecţia cu str. Unirii - 
str. Unirii – Autogara Buzău Nord şi retur având următoarele staţii 

intermediare: Presim – Fabrica de Bere – Chimica  – Clubul Poliţiştilor. 
  b) autovehiculele deservite de autogara din b-dul Republicii (Piaţa 24 

Ianuarie), vor utiliza următoarele rute de circulaţie: 
- autovehiculele care sosesc  de pe D.N. 2B (Şoseaua Brăilei), vor circula 

pe traseul: Şoseaua  Brăilei – pasaj superior str. Horticolei – b-dul Republicii – 
autogară şi retur cu staţii intermediare Metalurgica şi Mariage IPIC CF. 

- autovehiculele care sosesc  pe D.N. 2 – E 85 (Şoseaua Spătarului) vor 

circula pe traseul: Pod Drăgaică -  b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Republicii - 
autogară şi retur cu staţii intermediare Drăgaică şi intersecţie str. 

Independenţei. 
- autovehiculele care sosesc de pe D.J. 203D (Cimitirul Evreiesc), vor 

circula pe traseul: Pod Drăgaică - b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Republicii - 
autogară şi retur cu staţii intermediare Cimitirul Evreiesc  şi intersecţia cu str. 

Independenţei. 
- autovehiculele care sosesc de pe D.N. 1B (Ploieşti) vor circula pe 

traseul: b-dul Unirii - b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Republicii - autogară şi 
retur cu staţie intermediară intersecţia str. Independenţei. 

    c) autovehiculele deservite de autogară aparţinând Societăţii Comerciale 
“Denis Com” S.R.L.  situată în municipiul Buzău, str. Alexandru Marghiloman 

nr. 145 vor circula pe următoarele rute:  
- autobuzele care deservesc zona de nord a judeţului vor circula pe 

traseul: str. Unirii Nord – str. Obor – str. Alexandru Marghiloman – autogară şi 

retur cu staţie intermediară Micro 3; 
- autovehiculele care deservesc zona de vest a judeţului (D.N. 10) vor 

circula pe traseul: str. Transilvaniei – str. Obor – str. Alexandru Marghiloman – 
autogară şi retur având următoarele staţii intermediare: Presim -  Fabrica de 

Bere – Chimica – Clubul Poliţiştilor. 
Art. 2 - Îmbarcarea/debarcarea călătorilor în alte staţii din municipiul 

Buzău, în afara celor legal  aprobate este interzisă. 
Art. 3 - Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau amendă după 
cum urmează: 

a) contravenţiile prevăzute la art. 1 cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei;  
   b) contravenţiile prevăzute la art. 2 cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei; 

Contravenţiile prevăzute în prezentul articol se aplică atât persoanelor 
fizice cât şi persoanelor juridice. 

Art. 4 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute 

prin prezenta hotărâre se face de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului 
Circulaţie şi Disciplină Rutieră din cadrul Poliţiei Locale desemnaţi prin 

dispoziţia primarului municipiului, precum şi ofiţerii şi agenţii din cadrul Biroului 
Rutier al Poliţiei Municipiului Buzău şi respectiv Serviciului Rutier din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, desemnaţi de şeful inspectoratului. 
Art. 5 - În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile 

dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 
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2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la 
cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege, dată la care Hotărârea nr. 

196/2010 şi Hotărârea nr. 118/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău 
se abrogă.  

Art. 7 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Cir-
culaţie şi Disciplină Rutieră şi Biroului Comerţ şi Transporturi Locale din cadrul 

Primăriei Municipiului Buzău, cu sprijinul ofiţerilor şi agenţilor din cadrul 
Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Buzău şi respectiv Serviciului Rutier din 

cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
   consilier Constantin Florescu 

 
 

                                                                                              
CONTRASEMNEAZĂ: 

INSPECTOR CU ATRIBUŢII  

                                                                       DELEGATE DE SECRETAR,  

                                                          George Sava 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Buzău, 29 septembrie 2016 

Nr.  174 
 

 
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din 

data de 29 septembrie cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), lit. a) din Legea  nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 22 voturi 

pentru, 1 abținere, și - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 

consilieri prezenți la ședință. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 

 

 
 


