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RAPORT SEMESTRIAL 

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor  
iulie – decembrie 2015   

 

 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României, „cetăţenii 

au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în 
numele semnatarilor”, iar „autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii 

în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii”.  
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa 

Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 

aprilie 2002, care reglementează prin art. 14: semestrial, autorităţile şi 
instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor pe 

baza unui raport. În acest sens, Compartimentul informare, relaţii publice şi 
secretariat ATOP a Judeţului Buzău din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie 

publică locală a întocmit prezentul raport.  
În perioada iulie - decembrie 2015 s-a înregistrat un număr de 65     

petiţii, din care:  
-  45 petiţii, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Buzău;   

- 16 petiţii, înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice 
competente;  

- 4 clasate, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 
aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002. 

În privinţa modului de soluţionare a acestora, situaţia se prezintă astfel: 
65 petiţii au fost soluţionate. 

Principalele probleme ridicate au vizat:  

 cereri privind remediere drumuri şi poduri;  
 cereri privind locuri de muncă;  

 cereri privind modificare curse transport călători; 
 cereri privind nerespectare traseu transport călători; 

 cereri privind scutire plată gunoi menajer; 
 cereri privind solicitare ajutor financiar probleme de sănătate; 

 cereri privind acordarea de alimente prin programul PEAD 2015. 
 

Conducerea Consiliului Judeţean Buzău a acordat în semestrul II audienţe 
unui număr de 61 persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice 

astfel:  
 Vicepreşedinte Petre Emanoil Neagu = 25  

 Preşedinte/interimar Petre Emanoil Neagu = 16; 
 Vicepreşedinte Petre Adrian Robert = 4 

 Secretarul judeţului Mihai Laurenţiu Gavrilă = 16. 

Principalele probleme ridicate au fost: 
 cereri locuri de muncă;  

 cereri sprijin financiar;   
 cereri privind remediere drumuri; 

 cereri solicitare ajutor financiare construire monument al 
eroilor; 
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 cereri solicitare închiriere Sala Mare; 
 cereri solicitare interviu angajare. 

  
Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu 

mare atenţie şi implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv. 
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa  Consiliului 

Judeţean Buzău, persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către 
instituţiile şi autorităţile competente. 

Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de 
petiţionare în condiţiile legii, beneficiind din partea autorităţii publice judeţene, 

prin compartimentul de specialitate, de consultanţă şi celeritate. 
 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI, 

Mihai Laurenţiu Gavrilă 
 

 

 

 

 

                             DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 

                                            PUBLICĂ LOCALĂ, 

                                          DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                 Mirela Oprea 
 

 
 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Drăgoi Emilian şi declararea ca 

vacant a unui mandat de consilier judeţean 
 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

- referatul comun al Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău şi 

Secretarului Judeţului Buzău nr. 12991/2015; 
- notificarea privind demisia din funcţia de consilier judeţean formulată 

de domnul Drăgoi Emilian înregistrată sub nr. 12843/08.10.2015; 
-   avizul Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre; 

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

- prevederile art.9, alin (2) lit. „a”, alin. (3 - 4) şi art.12 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.(1) Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Drăgoi Emilian ca 

urmare a demisiei. 
 

  (2) În baza alin.1 se declară vacant un mandat de consilier 
judeţean. 

 
Art.2. Pe data încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului  Drăgoi Emilian încetează şi orice altă funcţie în care a fost numit, 
ales sau desemnat în calitate de consilier judeţean. 
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Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea prezentei 

hotărârii: 
 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău; 
- Organizaţiei Judeţene Buzău a P.N.L; 

- Domnului Drăgoi Emilian; 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                    SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                         
                                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 207 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 

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

 - abţineri de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Rînciog Dan 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- raportul Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat 

sub nr.13811/29.10.2015; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  nr. 207/2015 privind  

constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Drăgoi Emilian şi 

declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean;  
- adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  

nr. 13274/16.10.2015 a Organizaţiei judeţene Buzău a PSD; 

- avizul Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- prevederile art.15, alin. (6) din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.85/2008; 

- prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului 

Rînciog Dan  ales local pe listele USL-PSD la alegerile locale din iunie 
2012. 

 
    Art.2. Consilierul judeţean  validat  conform art. 1 se desemnează ca 

membru al Comisiei de studii, programe economico-sociale, buget-
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
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Art.3. Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 110 şi 114/2012 se modifică 
corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri: 
 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău; 
- Organizaţiei  judeţene Buzău a PSD; 

- Domnului  Rînciog Dan. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 208 

BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 

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

- abţineri de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi. 
 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului 
Buzău pe anul 2015 

  

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

înregistrată la nr.13212 /15.10.2015; 
— raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la 

nr.13213 /15.10.2015; 
— 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 Buzău nr.186/2015 privind rectificarea a 
IV-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 

— Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr.210/2015 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.  14/2015 privind aprobarea 

utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 
Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014; 

— referatul nr.13209/15.10.2015 al Direcţiei economice a Consiliului 
judeţean Buzău; 

— adresa nr.1480/15.09.2015 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.11799/16.09.2015; 
— adresa nr.1226/17.09.2015 a Liceului Special pentru Copii cu Deficienţi de 

Vedere Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.11882/17.09.2015; 

— adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 18040/01.10.2015, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.12647/02.10.2015; 
— adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 18044/01.10.2015, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.12648/02.10.2015; 
— adresa nr.3385/18.09.2015 a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.11968/21.09.2015; 
— adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

nr. 39839/17.09.2015; 
— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se  stabileşte 

la venituri în sumă de 363.719.600 lei; 
        (2).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015, se stabileşte 

la cheltuieli în sumă de 398.219.600 lei; 
 

Art.2.(1).Bugetul secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în 
sumă de 201.582.100 lei, iar la cheltuieli în sumă de 201.582.100 lei. 

        (2).Bugetul secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă 
de 162.137.500 lei, iar la cheltuieli în sumă de 196.637.500 lei. 

 
Art.3.(1).Se aprobă majorarea veniturilor secţiunii de funcţionare la 

indicatorul 42.35 “Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico-sociale” cu suma de 263.000 lei; 
                (2).Se aprobă diminuarea veniturilor secţiunii de funcţionare la 

indicatorul 42.41 “Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii” cu 
suma de 263.000 lei 

                (3).Prevederile indicatorului „Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului (cu semnul 

minus)” se vor majora cu suma de 125.000 lei. 
 

Art.4. Se aprobă majorarea prevederilor indicatorului de la secţiunea de 
dezvoltare „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare” cu suma de 125.000 lei. 

 
Art.5.(1). Se aprobă la Capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” 

diminuarea prevederilor secţiunii de funcţionare - Titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal” cu suma de 748.000 lei. 

                 (2).Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al 

judeţului se majorează cu suma de 748.000 lei. 
 

Art.6.(1).Se aprobă la Capitolul 65.02 “Învăţământ” majorarea 
prevederilor secţiunii de funcţionare - Titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu suma 

de 515.000 lei. 
                (2).Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al 

judeţului se diminuează cu suma de 515.000 lei. 
 

Art.7.(1).Se aprobă la Capitolul 66.02 “Sănătate” majorarea 
prevederilor secţiunii de funcţionare - Titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” cu suma de 36.000 lei. 
         (2).Se aprobă la Capitolul 66.02 “Sănătate” majorarea 

prevederilor secţiunii de dezvoltare - Titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 125.000 lei. 

                 (3).Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al 

judeţului se diminuează cu suma de 161.000 lei. 
 

Art.8.(1).Se aprobă la Capitolul 67.02 “Cultură,recreere şi religie” 
majorarea prevederilor secţiunii de funcţionare - Titlul 51 ”Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 50.000 lei. 
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                 (2).Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al 
judeţului se diminuează cu suma de 50.000 lei. 

 
        Art.9.Se aprobă la Capitolul 84.02 “Transporturi” majorarea prevederilor 

secţiunii de dezvoltare - Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din FEN” cu suma de 
2.485.000 lei; 

 
Art.10. Se aprobă la Capitolul 74.02 ”Protecţia mediului”  diminuarea 

prevederilor secţiunii de dezvoltare - Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din FEN” 
cu suma de 2.485.000 lei; 

 
Art.11. Modificările prevăzute la art.1-10 sunt prevăzute în anexele nr.1 

şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.12. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situaţii neprevăzute se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul propriu al judeţului cu avizul Comisiei de studii, prognoze economico-

sociale , buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 
judeţean Buzău. 

 
Art.13. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la data de 

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

 
Art.14. 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. 211 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 

 



18 

 

 
 

 
 

 



19 

 

 
 



20 

 

 
 



21 

 

 
 



22 

 

 
 



23 

 

 
 



24 

 

 
 



25 

 

 
 



26 

 

 
 



27 

 

 
 

[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 I a  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe 

Auditive  Buzău pe anul 2015 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.13214/15.10.2015;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 13215/15.10.2015; 
- 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. 211/2015 pentru 
rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.18/2015 pentru 
aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2015; 
- adresa nr.1480/15.09.2015 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii 

cu Deficienţe Auditive Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău 
sub nr.11799/16.09.2015; 

- 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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2015 al  Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1).  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  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. 
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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 Liceului Tehnologic Special 

pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău aprobat conform art.1, cu avizul 
prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 
Buzău, la propunerea conducerii Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive  Buzău. 
        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive  Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 

Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la data de 
31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 

trimestrului I al anului 2016. 
 

Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Liceul 
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău ca ordonator 

terţiar de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.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. 212 

BUZĂU, 29 OCTOMBRIE  2015 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 

1 abţinere 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 I a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău  
pe anul 2015 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.13216/15.10.2015;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 13217/15.10.2015; 
- 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. 211/2015 pentru 
rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.18/2015 pentru 
aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2015; 
- adresa nr.1226/17.09.2015 a Liceului Special pentru Copii cu 

Deficienţi de Vedere Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău 
sub nr.11882/17.09.2015; 

- 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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2015 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 2015 al  Liceului 
Special pentru Deficienţi de Vedere 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. 
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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 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 data de 

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 

trimestrului I al anului 2016. 
 

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.213 

BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 

1 abţinere 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 IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău pe anul 2015 

 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  
nr. 13218/15.10.2015;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 13219/15.10.2015; 
- 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. 211/2015 pentru 
rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.119/30 iulie 2010 
pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a managementului 

asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.78/2015 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău cu fonduri din 
bugetul Judeţului Buzău, la achiziţionarea de către Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău a unui computer tomograf; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.187/2015 pentru 

rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

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

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.41/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri bugetare; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 18040/01.10.2015, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.12647/02.10.2015; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 18044/01.10.2015, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.12648/02.10.2015; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.18858/15.10.2015, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.13248/16.10.2015; 

- 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.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, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

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

pe anul 2015 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 2015 al  Spitalului 
Judeţean de Urgenta Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi 

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

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

         (3).Bugetul secţiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor de capital si cheltuielile de capital respective.  

Art.3. Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2015 se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 

aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze 
economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat 

al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea conducerii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău. 

Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2015 
şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 

2016. 
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 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi autorităţilor şi instituţiilor publice 
interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ 
                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
Nr. 214 

BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - 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 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

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

al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău  
pe anul 2015 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.13220/15.10.2015;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.13221/15.10.2015; 
- 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. 211/2015 pentru 
rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.145/2015 pentru 
rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean 

de Cultură şi Artă Buzău pe anul; 
- adresa nr.3385/18.09.2015 a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă 

Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.11968/21.09.2015; 

- 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 2015 al  Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Centrului Judeţean de Cultură şi 

Artă Buzău pe anul 2015 este alcătuit din secţiunea de funcţionare si secţiunea 

de dezvoltare.  
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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 Judeţean de Cultură şi 
Artă Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei  de studii, 

prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului  a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea 

conducerii Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 
         (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2015 
şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 

2016. 

Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul 
Judeţean de Cultură şi Artă 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. 215 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 

1 abţinere de cei 32 consilieri judeţeni prezenţi. 
 

(Domnul consilier judeţean Petre Adrian-Robert  nu participă la vot fiind sub incidenţa  
art.  46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001). 
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[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 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău pe anul 2015 

 
 
        Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.13222/15.10.2015; 

 raportul Direcţiei economice înregistrat  sub nr.13223/15.10.2015; 
 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.211/2015 privind 
rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 124/2015 pentru 
rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Buzău; 
 adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău nr. 39839/17.09.2015; 
 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 2015 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 2015 al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău este alcătuit din 
secţiunea de funcţionare 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 si cheltuielile de capital 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 Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău, (aprobat conform art.1), cu avizul prealabil 
al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 
Buzău, la propunerea conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău. 

                  (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la data de 

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

Art.5. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 serviciilor publice judeţene interesate. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

                       
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ  
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
Nr. 216 

BUZĂU,29 OCTOMBRIE 2015 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”,  

1 abţinere de cei 32 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnii consilieri judeţeni David Ştefan şi 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] 

 



49 

 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul 

propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi 
desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a  

României – 2015 şi Sărbătorilor de iarnă  
 
 

 
Consiliul judeţean Buzău, 

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

înregistrată la nr.13179/15.10.2015;  
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 13180/15.10.2015; 

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

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

- adresa nr. 12/30.09.2015 a Fundaţiei „Mareşal Averescu” înregistrată 

la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 12544/30.09.2015 
- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.15/2015 pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău în 2015, cu rectificările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea Zilei Naţionale a 
României, 

În temeiul art. 91 alin. (1), 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 alocarea sumei de 300.000 lei din bugetul propriu al 

judeţului Buzău pentru anul 2015 – Sect.”FUNCŢIONARE”, capitolul 51.02 
„Bunuri şi servicii” în vederea organizării unor manifestări şi acţiuni dedicate 

zilei de „ 1 Decembrie” - Ziua Naţională a României şi Sărbătorilor de 
iarnă. 
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Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, Secretarul judeţului 
Buzău şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

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

şi în Monitorul oficial ale Consiliului Judeţean Buzău. 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 
                                                              
                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                          SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                           MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nr. 217 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE  2015 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”,  

1 abţinere de cei 32 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică 

a Judeţului Buzău situat în municipiul Buzău,  
B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fost Spital I.C. Brătianu), 

aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată la nr. 13323/19.10.2015; 

 nota Direcţiei de dezvoltare regională nr. 13181/15.10.2015; 
 avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
 poz. 71 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Buzău precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău; 

 Ordinul Ministrului Culturii nr. 2270/2009 privind clasarea în Lista 
monumentelor istorice, grupa „B” a imobilului fost Spital I.C. Brătianu din 

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40, municipiul Buzău, judeţul Buzău; 
 prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art. 858-862 şi art. 868 Cod Civil, 

 

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. „c”, art.97 şi art. 120 din Legea  

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se stabileşte funcţiunea de  „Activităţi Cultural-Turistice” 

pentru imobilul proprietate publică a Judeţului Buzău situat în municipiul 
Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40 (fost Spital I.C. Brătianu), aflat în 

administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 
 

Art.2. Direcţia de dezvoltare regională şi Direcţia pentru administrarea 
patrimoniului şi investiţii vor elabora fişa de proiect având ca obiect 

„Restaurarea, conservarea şi modernizarea Centrului turistic şi cultural de 
interes regional” situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.40 (fost Spital 

I.C. Brătianu). 
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 Art.3 . Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi publicarea pe site-ul autorităţii 

şi în Monitorul oficial al judeţului Buzău. 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 
                               

                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                         SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU 

                                          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 
 

 
Nr. 225 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE  2015  
 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi  
din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău,  

strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

 
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

înregistrată sub nr. 13345/2015; 
- raportul comun  al Direcţiei economice, Direcţiei pentru 

administrarea patrimoniului şi investiţii şi Direcţiei juridice şi 

administraţie publică locală înregistrat sub nr. 13346/2015; 
- avizul Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre; 

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

- raportul de evaluare a imobilului situat în municipiul Buzău, strada 
Bistriţei nr. 45, judeţul Buzău, întocmit de evaluator ANEVAR, la 

solicitarea Consiliului Judeţean Buzău; 
- minuta Comisiei de negociere constituită prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 81/2015 înregistrată sub nr. 9457/20.07.2015; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 261/25.11.2014 pentru exprimarea acordului Consiliului 
Judeţean Buzău în numele şi pentru Unitatea administrativ-

teritorială Judeţul Buzău de cumpărare a două imobile cu teren 
aferent situate în municipiul Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 81/03.04.2015 

privind aprobarea constituirii Comisiei pentru negocierea preţului de 
cumpărare a imobilelor proprietate privată situate în municipiul 

Buzău, strada Bistriţei nr. 45 şi Strada Pompiliu Ştefu, nr. 1; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/2015 pentru 

aprobarea bugetului propriu al Judeţului Buzău pentru anul 2015; 
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 413/2007 privind restituirea în natură a unei cote-părţi din 
imobilul cu teren aferent proprietate privată a Judeţului Buzău situat 

în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, în aplicarea Sentiţei 
civile nr. 361/2007 pronunţată de Tribunalul Buzău; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 863 lit. „a” din Noul Cod Civil, 
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În temeiul art. 91, alin. (1), lit. „c“, alin. (4) lit. „b” şi art. 97 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare al cotei imobilului situat în 

municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, Judeţul Buzău (construcţie + teren 

aferent), întocmit de evaluator autorizat şi prevăzut în anexa1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă achiziţionarea de către Judeţul Buzău prin Consiliul 

Judeţean Buzău, a cotei din imobilul situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, 
nr. 45, Judeţul Buzău, astfel: 

 
-  parterul imobilului, în suprafaţă de 233 mp.; 

-  jumătate din pod, în suprafaţă de 102 mp.; 
- spălătoria de la subsol (cota – indiviză de ½ din suprafaţa de  

3,60 mp.) 
-  încăperi de beci de la subsol – în suprafaţă de 69,78 mp.; 

- cota – parte indiviză de ½ din suprafaţa de 746,70 mp., inclusiv cel 

ocupat de casă; 
- suprafaţa de teren exclusiv de 704 mp. 

  
Art. 3. (1) Preţul negociat în vederea achiziţiei de către Judeţul Buzău 

prin Consiliul Judeţean Buzău, a cotei părţi din imobilul situat în municipiul 
Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău (construcţie teren aferent), este 

de 141.000 euro, plătibil în două tranşe, după cum urmează: 
 

- prima tranşă de 71.000 euro la data perfectării contractului de vânzare-
cumpărare;  

- a doua tranşă de 70.000 euro în trimestrul I – 2016, cel mai târziu luna 
martie 2016. 

 
             (2) Plata se va face la cursul BNR leu-euro din data plăţii. 

 

Art. 4. Preţul de achiziţie de către Judeţul Buzău a cotei părţi a imobilului 
– construcţie cu teren aferent, situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 

45, judeţul Buzău, precum şi taxele şi onorariile notariale în vederea perfectării 
contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate din bugetele proprii ale 

Judeţului Buzău pe anii 2015 şi 2016. 
 

Art. 5. (1) Cota parte din Imobilul (construcţie şi teren aferent) 
cumpărat în condiţiile prezentei hotărâri va dobândi regimul de bun imobil 

aparţinând domeniului public de interes judeţean, ca şi cota parte deja 
proprietate publică exclusivă a Judeţului Buzău. 

 

                                    

 
1 Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Buzău. 
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          (2) După perfectarea Contractului de vânzare-cumpărare, se va 
iniţia proiect de hotărâre al Consiliului Judeţean Buzău pentru atestarea la 

domeniul public de interes judeţean a întregului imobil (construcţie şi teren 
aferent) situat în strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău şi darea în folosinţă 

gratuită Centrului Militar Judeţean Buzău. 
 

Art. 6. Se mandatează Secretarul judeţului Buzău, domnul Gavrilă Mihai-
Laurenţiu sau (în caz de imposibilitate a primului), Directorul executiv al 

Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, doamna Oprea Mirela, să 
semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

 
Art. 7. Până la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, 

taxele şi impozitele aferente cotei părţi din imobilului situat în municipiul 

Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău vor fi achitate de către actualii  
coproprietari. 

 
Art. 8. Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Direcţia 

economică şi Direcţia pentru administrarea partimoniului şi investiţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 9. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 
   CONTRASEMNEAZĂ 

                  SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
Nr. 226 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
privind achiziţionarea de către Judeţul Buzău a imobilului 

proprietate privată situat în municipiul Buzău, 
strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 
 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 13347/2015; 

- raportul comun al Direcţiei economice, Direcţiei pentru 
administrarea patrimoniului şi investiţii şi Direcţiei juridice şi 

administraţie publică locală înregistrat sub nr. 13348/2015; 
- avizul Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău 

anexate la hotărâre; 
- raportul de evaluare a imobilului situat în municipiul Buzău, strada 

Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău, întocmit de evaluator ANEVAR, 
la solicitarea Consiliului Judeţean Buzău; 

- minuta Comisiei de negociere constituită prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr. 81/2015 înregistrată sub nr. 9314/15.07.2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 261/25.11.2014 
pentru exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău în numele şi 

pentru Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Buzău de 
cumpărare a două imobile cu teren aferent situate în municipiul 

Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 81/03.04.2015 

privind aprobarea constituirii Comisiei pentru negocierea preţului de 
cumpărare a imobilelor proprietate privată situate în municipiul 

Buzău, strada Bistriţei nr. 45 şi Strada Pompiliu Ştefu, nr. 1; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/2015 pentru 
aprobarea bugetului propriu al Judeţului Buzău pentru anul 2015; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 
374/2011 privind restituirea în natură a părţii din imobilul cu teren 

aferent, proprietate privată a Judeţului Buzău, situat în municipiul 
Buzău, strada Pompiliu Ştefu nr. 1, judeţul Buzău, în aplicarea 

prevederilor Sentinţei civile nr. 356/2010 pronunţată de Tribunalul 
Buzău; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 863 lit. „a” şi art. 1666 din Noul Cod Civil, 
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În temeiul art. 91, alin. (1), lit. „c“, alin. (4) lit. „b” şi art. 97 din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului situat în municipiul 

Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, Judeţul Buzău (construcţie + teren 

aferent), întocmit de evaluator autorizat şi prevăzut în anexa1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 Se aprobă achiziţionarea de către Judeţul Buzău prin Consiliul 

Judeţean Buzău, a imobilului situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, 
nr. 1, Judeţul Buzău, astfel: 

 
- clădire în suprafaţă construită de 176,99 mp. conform măsurătorilor din 

cartea funciară, respectiv 169,32 mp. din actul de proprietate - Sentinţa civilă 
nr. 356/2010 a Tribunalului Buzău rămasă definitivă; 

 
- teren curţi/construcţii în suprafaţă de 248 mp. conform măsurătorilor 

din cartea funciară, respectiv 243,57 din actul de proprietate – Sentinţa civilă 

nr. 356/2010 a Tribunalului Buzău rămasă definitivă. 
   

 
Art. 3. (1) Preţul negociat în vederea achiziţiei de către Judeţul Buzău 

prin Consiliul Judeţean Buzău, a imobilului construcţie şi teren aferent situat în 
municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău, este de 138.000 

euro, plătibil într-o singură tranşă, odată cu perfectarea în formă autentică a 
contractului de vânzare-cumpărare. 

             
            (2) Plata se va face la cursul BNR leu-euro din data plăţii. 

 
Art. 4. Preţul de achiziţie de către Judeţul Buzău a imobilului – 

construcţie cu teren aferent, situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, 
nr. 1, judeţul Buzău, precum şi taxele şi onorariile notariale în vederea 

perfectării contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate din bugetul 

propriu al Judeţului Buzău pentru anul 2015. 
 

Art. 5. (1) Imobilul (construcţie şi teren aferent) cumpărat în condiţiile 
prezentei hotărâri va dobândi regimul de bun imobil aparţinând domeniului 

public de interes judeţean. 
 

             (2) După perfectarea contractului de vânzare-cumpărare se va 
iniţia proiect de hotărâre al Consiliului Judeţean Buzău pentru atestarea la 

domeniul public de interes judeţean a întregului imobil (construcţie şi teren 
aferent) situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău 

şi transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

                                    

 
1 Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Buzău. 



58 

 

Protecţia Copilului Buzău ca sediu administrativ al Comisiei Judeţene pentru 
Protecţia Copilului Buzău şi Comisiei Judeţene de Orientare Şcolară Buzău. 

 
 

Art. 6. Se mandatează Secretarul judeţului Buzău, domnul Gavrilă Mihai-
Laurenţiu sau (în caz de imposibilitate a primului), Directorul executiv al 

Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, doamna Oprea Mirela, să 
semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

 
Art. 7. Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Direcţia 

economică şi Direcţia pentru administrarea partimoniului şi investiţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 8. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi publicarea acesteia pe site-ul 

Consiliului Judeţean Buzău şi în Monitorul oficial al Judeţului Buzău. 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 

 
   CONTRASEMNEAZĂ 

                  SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
Nr. 227 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui drept de acces pe traseul 

drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al 
judeţului Buzău Ministerului pentru Societatea 

Informaţională, în vederea implementării Proiectului  
„RO-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 
fondurilor structurale” 

 

 
 Consiliul Judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, înregistrată la 
nr. 13438/21.10.2015; 

 raportul comun al Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii şi 

Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 13439/21.10.2015; 
 avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre; 

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

 adresele Ministerului pentru Societatea Informaţională înregistrate la Consiliul 
Judeţean Buzău sub nr. 9354/2015 şi 11488/2015; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 963/2014 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „RO-NET – construirea unei 
infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 
fondurilor structurale”; 

 prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice; 

 prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. „c”, art.97 alin. (1), şi art. 124 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă dreptul de acces cu titlu gratuit, pe o perioadă de 18 ani, pe 

traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Buzău 
Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării proiectului 
„RO-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband, prin utilizarea 

fondurilor structurale”, conform anexei care face parte integrată din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Se mandatează domnul Petre-Emanoil Neagu, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Buzău, să încheie contractul de constituire a dreptului de servitute pentru 
realizarea accesului, în condiţiile prevăzute la art. 1, cu respectarea contractului-

standard de acces publicat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii şi ale Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice. 

 
 Art.3 . Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor 

şi instituţiilor interesate precum şi publicarea pe site-ul autorităţii şi în Monitorul oficial 
al judeţului Buzău. 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 
                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                         SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU 
                                          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

 
 

Nr. 228 
BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015  
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - 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 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de colaborare interinstituţional 
în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată la nr.13612/26.10.2015; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat 

sub nr. 13613/2015; 
- adresa Inspectoratului Şcolar judeţean Buzău înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub nr. 13604/2015; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  

nr. 4406/2015 privind Cadrul general de organizare şi funcţionare a 
structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional 

şi tehnic,  

În temeiul art. 91, alin.(1) 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 Acordul de colaborare al Consiliului Judeţean Buzău cu 
alţi parteneri instituţionali în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. 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 – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. 233 

BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 
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Anexa la HCJ 233/2015 
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68 

 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Buzău 

 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată sub nr. 11972/21.09.2015; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţiei publice locale înregistrată la nr. 
11973/21.09.2015; 

- 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. 137/2015 privind 

eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a 
domnului Romanescu Cristinel; 

- prevederile art. 21 alin. (1-4), art. 22 şi art. 23 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 85/2008; 
- prevederile art. 2, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare; 
- rezultatul votului secret privind alegerea unui vicepreşedinte consemnat 

în procesul-verbal al şedinţei,  
 

În temeiul art. 91 alin. (2) lit.”a”, art.97 şi art. 101 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău 

domnul  consilier judeţean PETRE ADRIAN ROBERT. 
 

Art.2. În baza art. 1, încetează numirea domnului Petre Adrian Robert  
ca membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 

cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism, precum şi în orice alte 
funcţii în care a fost numit, ales sau desemnat în calitate de consilier judeţean. 
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Art.3.  Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, domnului Petre Adrian Robert precum şi 

publicarea acesteia pe site-ul autorităţii şi în Monitorul Oficial al Judeţului 
Buzău. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 
                      SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 234 

BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 32 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Grupul de consilieri judeţeni PNL nu  a participat la vot). 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea domnului consilier judeţean 
Romanescu Cristinel într-o comisie de specialitate a 

Consiliului Judeţean Buzău 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

înregistrată la nr.13224/15.10.2015;  
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală nr. 

13225/15.10.2015; 
- 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. 137/2015 privind 
eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău 

a domnului Romanescu Cristinel; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 113/2012 privind 

stabilirea numărului şi denumirii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 234/2015 privind 
alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, 

 
 

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

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Domnul consilier judeţean Romanescu Cristinel se desemnează ca 

membru al Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

culte, protecţie socială, sportive şi de turism, în locul domnului consilier 
judeţean Petre Adrian Robert ales vicepreşedinte. 

   
Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 113/2012 se modifică 

corespunzător. 
 

 



72 

 

 
Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

persoanei şi autorităţilor interesate.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                         

                                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 235 

BUZĂU, 29 OCTOMBRIE 2015 

 
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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R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei 
de 6.658.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, pentru achitarea arieratelor, susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2015  
 

  Consiliul judeţean Buzău; 
  Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, 

înregistrată la nr.14301/09.11.2015; 
 avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 
bugetare; 

 adresa nr.42298/04.11.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Buzău înregistrată la Consiliul judeţean Buzău la 

nr.14122/04.11.2015; 
 prevederile art.33 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

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

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 
6.658.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 

pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2015, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Buzău va asigura executarea 
prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate ale Consiliului 

judeţean Buzău. 
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Art.3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea prezentei 

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

        

 
 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  BUZĂU, 

 
                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Nr. 236 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE  2015 

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

30 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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76 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor cu drumurile  judeţene şi comunale pe anul 
2015 

 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

nr.14302/04.11.2015; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului nr. 47/2015 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele 

măsuri bugetare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 911/2015 privind repartizarea 

pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale; 

- Consultarea publică a primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţ în cadrul şedinţei organizate în data de 09.11.2015 şi 

înregistrată pe suport video; 
- 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 repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale 

ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 

pe anul 2015 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 

Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia economică 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.3. 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. 237 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 

 
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 rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului 

Buzău pe anul 2015 

  

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere: 

— expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  
înregistrată la nr.14304 /09.11.2015; 

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

— Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr.211/2015 privind rectificarea  
a V-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 

— Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 237/2015 privind aprobarea 
repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015; 
— Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 238/2015 privind aprobarea 

utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 
Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014 – 

formă actualizată; 
— Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare; 

— adresele nr.42299/04.11.2015 şi nr.42300/04.11.2015 ale Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Buzău înregistrate la Consiliul Judeţean 

Buzău sub nr.14123/04.11.2015 respectiv nr.14124/04.11.2015; 
— adresa nr.1480/15.09.2015 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.11799/16.09.2015; 

— adresa nr.1226/17.09.2015 a Liceului Special pentru Copii cu Deficienţi de 
Vedere Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.11882/17.09.2015; 
— adresa nr.2571/26.10.2015 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. 

Sărat, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.13633/27.10.2015; 
— adresa nr.2071/26.10.2015 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.13714/27.10.2015; 
— adresa nr. 19353/26.10.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.13638/26.10.2015; 

— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul art.91 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
                            

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se  stabileşte 

la venituri în sumă de 375.903.600 lei; 
        (2).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015, se stabileşte 

la cheltuieli în sumă de 410.403.600 lei; 
 

Art.2.(1).Bugetul secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în 
sumă de 210.742.860 lei, iar la cheltuieli în sumă de 210.742.860 lei. 

        (2).Bugetul secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă 

de 165.160.740 lei, iar la cheltuieli în sumă de 199.660.740 lei. 
 

Art.3.(1).Se aprobă majorarea veniturilor secţiunii de funcţionare la 
indicatorul 11.01 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor” cu suma de 
2.775.000 lei; 

         (2).Se aprobă majorarea veniturilor secţiunii de funcţionare la 
indicatorul 11.05 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale” cu suma de 
2.933.000 lei; 

                 (3). Se aprobă majorarea veniturilor secţiunii de funcţionare la 
indicatorul 11.06 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 6.476.000 lei; 
                (4).Prevederile indicatorului „Vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului (cu semnul 

minus)” se vor majora cu suma de 3.023.240 lei. 
 

Art.4. Se aprobă majorarea prevederilor indicatorului de la secţiunea de 
dezvoltare „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare” cu suma de 3.023.240 

lei. 
Art.5. Se aprobă la Capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” 

majorarea prevederilor secţiunii de dezvoltare - Titlul 71 ”Cheltuieli de capital” 
cu suma de 635.000 lei. 

 
Art.6. Se aprobă la Capitolul 60.02 „Apărare” diminuarea prevederilor 

secţiunii de dezvoltare -Titlul 71 ”Cheltuieli de capital” cu suma de 865.000 lei. 
 

Art.7.Se aprobă la Capitolul 65.02 “Învăţământ” diminuarea prevederilor 
secţiunii de funcţionare - Titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu suma de 355.000 

lei şi majorarea prevederilor de la Titlul 20 ”Bunuri şi servicii” cu suma de 

200.000 lei. 
          

Art.8.Se aprobă la Capitolul 66.02 “Sănătate” majorarea prevederilor 
secţiunii de dezvoltare - Titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice” cu suma de 90.240 lei. 
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Art.9. Se aprobă la Capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” 
majorarea prevederilor secţiunii de funcţionare - Titlul 20 ”Bunuri şi servicii”  

cu suma de 1.953.000 lei. 
 

Art.10.Se aprobă la Capitolul 84.02 “Transporturi” majorarea 
prevederilor secţiunii de dezvoltare - Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din FEN” 

cu suma de 2.933.000 lei; 
 

Art.11. Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al 
judeţului se stabileşte la 7.584.830 lei. 

 
Art.12. Modificările prevăzute la art.1-11 sunt prevăzute în anexele nr.1 

şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.13. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situaţii neprevăzute se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul propriu al judeţului cu avizul Comisiei de studii, prognoze economico-

sociale , buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 
judeţean Buzău. 

 
Art.14. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la data de 

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

 
Art.15. 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. 239 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi “pentru”, 7 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 
pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Buzău 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.14305/04.11.2015;    

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 167/2015 pentru 
rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 239/2015 pentru 
rectificarea a VI-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a 

bugetului propriu al judeţului Buzău; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 
bugetare; 

- adresa nr.2071/26.10.2015 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 
Buzău înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.13714/27.10.2015; 
- 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 III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2015 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 2015 al  Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă 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. 
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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. 
        (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 31.12.2015 

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

2016. 
 

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. 240 

BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi “pentru”, 7 voturi “împotrivă”, - abţineri de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 



104 

 

 
[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 

al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe 
Auditive  Buzău pe anul 2015 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

nr.14306/09.11.2015;    
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 239/2015 pentru 

rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 
2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.212/2015 pentru 
rectificarea I a bugetului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2015; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 
bugetare; 

- adresa nr.1480/15.09.2015 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii 
cu Deficienţe Auditive Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău 

sub nr.11799/16.09.2015; 

- 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 2015 al  Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  
Buzău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1).  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  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. 
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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 Liceului Tehnologic Special 
pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău aprobat conform art.1, cu avizul 

prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 

Buzău, la propunerea conducerii Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive  Buzău . 

        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive  Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

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

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

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

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău ca ordonator 
terţiar de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.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. 241 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi “pentru”, 7 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 
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău pe anul 

2015 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.14307 / 09.11.2015;    

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 239/2015 pentru 
rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.213/2015 pentru 
rectificarea I a bugetului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2015; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 
bugetare; 

- adresa nr.1226/17.09.2015 a Liceului Special pentru Copii cu 
Deficienţi de Vedere Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău 

sub nr.11882/17.09.2015; 
- 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 2015 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 2015 al  Liceului 

Special pentru Deficienţi de Vedere 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. 
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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 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 data de 

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 

trimestrului I al anului 2016. 
 

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. 242 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi “pentru”, 7 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 
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. 

Sărat 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

nr.14308/09.11.2015;    
- avizul Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 144/2015 pentru 
rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 239/2015 pentru 

rectificarea a VI-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a 
bugetului propriu al judeţului Buzău; 

- prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 

bugetare; 
- adresa nr.2171/26.10.2015 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Rm. Sărat, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.13663/27.10.2015; 

- 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 2015 al  Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al  Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat 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. 
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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 Rm. Sărat aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de 

studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la 

propunerea conducerii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat. 
       (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  
Rm. Sărat reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2015 

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

2016. 
 

Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat 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. 243 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi “pentru”, 7 voturi “împotrivă”, - abţineri de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Doamna consilier judeţean Panait Eliza-Mariana  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 V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău pe anul 2015 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

nr.14309/09.11.2015;    
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.119/30 iulie 2010 

pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a managementului 
asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.214/2015 pentru 
rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 239/2015 pentru 

rectificarea a VI-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a 
bugetului propriu al judeţului Buzău; 

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

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 19353/26.10.2015, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.13638/26.10.2015; 
- 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.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 V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2015 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 2015 al  Spitalului 

Judeţean de Urgenta Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare.  

         (2). Bugetul secţiunii de funcţionare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin 

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

 
Art.3. Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2015 se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 

aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze 
economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat 

al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea conducerii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău. 

 
Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2015 

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

2016. 
  

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 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi autorităţilor şi instituţiilor publice 

interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
Nr. 244 

BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 
 
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 
pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău pe anul 2015 

 
 
        Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.14310 /09.11.2015; 

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

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 216/2015 pentru 
rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău; 
 prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.239/2015 privind 

rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 
bugetare; 

 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 III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015 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 2015 al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău este alcătuit din 

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

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

         (3). Bugetul secţiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor de capital si cheltuielile de capital respective.  
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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 Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, (aprobat conform art.1), cu avizul prealabil 

al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 

Buzău, la propunerea conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău. 

                  (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 

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

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

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

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 serviciilor publice judeţene interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 

PETRE - EMANOIL NEAGU  
 
 

                                      CONTRASEMNEAZĂ,  
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
Nr. 245 

BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi “pentru”, 7 voturi “împotrivă”, - abţineri de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnii consilieri judeţeni David Ştefan şi 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 

privind alegerea Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Buzău 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

 
 expunerea de motive a Preşedintelui interimar al Consiliului Judeţean 

Buzău, înregistrată la nr. 14552/12.11.2015; 

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

 prevederile Ordinului nr. 529/11.11.2015 al Prefectului Judeţului Buzău 
înregistrat la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 14528/11.11.2015; 

 prevederile art. 132 şi 135 din Legea nr. 115/2005 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali; 

 rezultatul votului secret privind alegerea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Buzău consemnat în procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 13 noiembrie 2015, 
 

În temeiul art. 101 alin. (1-2) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se alege în funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău 

domnul consilier judeţean PETRE-EMANOIL NEAGU. 
 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 184/2015 pentru 
exercitarea atribuţiilor de Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău de către 

Vicepreşedintele în funcţie îşi încetează aplicabilitate. 
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Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău, Preşedintelui ales precum şi publicarea 
acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene şi în Monitorul oficial al Judeţului 

Buzău. 
 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nr. 248 

BUZĂU, 13 NOIEMBRIE 2015 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 22 

consilieri judeţeni prezenţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

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

Buzău pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere: 

— expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  
înregistrată la nr.14883/18.11.2015; 

— raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.14884/18.11.2015; 

— 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 Buzău nr. 239/2015 privind rectificarea a 
VI-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 

— adresa nr.23386/13.11.2015 a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.14701/16.11.2015; 

— adresa nr.4489/16.11.2015 a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.14819/17.11.2015; 

— adresa nr.127/16.11.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sărata-Monteoru înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.14818/17.11.2015; 
— actul adiţional nr.2/16.11.2015 la contractul nr.3952/03.09.2015 încheiat 

între Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău şi Consiliul Judeţean 

Buzău pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de 

natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora; 
— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

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

completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se  stabileşte 

la venituri în sumă de 377.670.600 lei; 
        (2).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015, se stabileşte 

la cheltuieli în sumă de 412.170.600 lei; 
 

Art.2.(1).Bugetul secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în 
sumă de 211.942.860 lei, iar la cheltuieli în sumă de 211.942.860 lei. 
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        (2).Bugetul secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă 

de 165.727.740 lei, iar la cheltuieli în sumă de 200.227.740 lei. 
 

 
Art.3. Se aprobă la Secţiunea de funcţionare a bugetului pe anul 2015 

majorarea la partea de venituri a prevederilor de la indicatorul„Subvenţii de la 
bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap” cu suma de 1.200.000 lei şi la partea de cheltuieli majorarea 
prevederilor de la „Cap 68 02 Asigurări şi asistenţă socială” Titlul 57 „Asistenţă 

socială”cu aceiaşi sumă. 
 

 

Art.4.(1).Se aprobă majorarea veniturilor secţiunii de dezvoltare la 
indicatorul 42.02.16 “Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanţarea investiţiilor în sănătate” cu suma de 567.000 lei; 
 (2). Cu suma de 567.000 lei se vor majora prevederile secţiunii de 

dezvoltare de la Capitolul 66.02 “Sănătate” –Titlul 51 “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” in vederea achiziţionării de către Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău a unei instalaţii radiologice digitale; 
 

 
Art.5.(1)La Cap. 54 02 “Alte servicii publice generale” se aprobă 

diminuarea prevederilor de la Titlul 50 „Fondul de rezervă” cu suma de 
1.200.000 lei şi majorarea prevederilor de la Cap. 51 02 “Autorităţi publice şi 

acţiuni externe” Titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 1.000.000 lei, a 
prevederilor de la Cap. 67 02 “Cultură, recreere şi religie” Titlul 51 “Transferuri 

interne între unităţi ale administraţiei publice”  cu suma de 100.000 lei şi a 

prevederilor de la Cap. 87 02 “Alte acţiuni economice” Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
cu suma de 100.000 lei. 

       (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice în sumă de 100.000 
lei se aprobă pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sărata Monteoru, 

pentru finalizarea în acest an a lucrărilor de asfaltare la parcarea aferentă sălii 
de sport din staţiunea Sărata-Monteoru. 

        (3) Fondul de rezervă se stabileşte în sumă de 6.384.830 lei, sumă 
care se repartizează la Cap. 84.02 ”Transporturi” Titlul 20 „Bunuri şi servicii”. 

 
 

Art.6. Modificările prevăzute la art.1-5 sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

Art.7. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situaţii neprevăzute se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul propriu al judeţului cu avizul Comisiei de studii, prognoze economico-

sociale , buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 
judeţean Buzău. 
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Art.8. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la data de 

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

 
Art.9. 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.249 
BUZĂU,27 NOIEMBRIE 2015 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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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 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău  
pe anul 2015 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr.14885/18.11.2015;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.14886/18.11.2015; 
- 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. 249/2015 pentru 
rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2015; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.215/2015 pentru 

rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului 
Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015; 

- adresa nr.4489/16.11.2015 a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă 
Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.14819/17.11.2015; 
- 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 III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015 al  Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Centrului Judeţean de Cultură şi 

Artă Buzău pe anul 2015 este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea 
de dezvoltare.  
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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 Judeţean de Cultură şi 
Artă Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei  de studii, 

prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului  a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea 

conducerii Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 
         (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2015 

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

2016. 
 

Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul 
Judeţean de Cultură şi Artă 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, 
NEAGU PETRE EMANOIL 

 
 
 
 

                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
 

Nr. 250 
BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2015 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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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 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău pe anul 2015 

 
 
        Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr.14887/18.11.2015; 

 raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.14888/18.11.2015; 
 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. 245/2015 pentru 
rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 
Buzău; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 249/2015 
privind rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 

2015; 
 adresa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  

nr. 23386/13.11.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.14701/16.11.2015; 

 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 IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al  Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău este alcătuit din secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  
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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 Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, (aprobat conform art.1), cu avizul prealabil 

al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 

Buzău, la propunerea conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău. 

                (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

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

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

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

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 serviciilor publice judeţene interesate. 

 

 
PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 

                                     CONTRASEMNEAZĂ,  
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

Nr. 251 
BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
(Domnii consilieri judeţeni David Ştefan şi 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 al 

Camerei Agricole Judeţene Buzău  
pe anul 2015 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 

înregistrată sub  nr.14889/18.11.2015;    
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.14890/18.11.2015; 

- 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.29/2015 pentru 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Camerei 

Agricole Judeţene Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 249/2015 privind 

rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 
- adresa nr.9185/26.10.2015 a Camerei Agricole Judeţene Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.13611/26.10.2015; 
- 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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2015 al  Camerei Agricole Judeţene Buzău prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al  Camerei Agricole 

Judeţene Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare.  

 
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 Camerei Agricole Judeţene 
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 Judeţene Buzău. 
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           (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Buzău reprezintă 
limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

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

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

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

Agricolă Judeţeană 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. 252 

BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2015 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 



149 

 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

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

al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău pe anul 2015 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

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

înregistrată sub nr. 15213/23.11.2015; 
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.15214 /23.11.2015;  

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.119/30 iulie 2010 
pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a managementului 

asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.244/2015 pentru 
rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr. 249/2015 privind 

rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările  şi completările ulterioare; 
- actul adiţional nr.2/16.11.2015 la contractul nr.3952/03.09.2015 

încheiat între Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău şi 
Consiliul Judeţean Buzău pentru alocarea prin transfer din bugetul 

Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a 
sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele 

din subordinea acestora; 
- 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.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 VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2015 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 2015 al  Spitalului 
Judeţean de Urgenta Buzău este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi 

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

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

         (3).Bugetul secţiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor de capital si cheltuielile de capital respective.  

 
Art.3. Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2015 se 

împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 

aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze 

economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea conducerii Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău. 
 

Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2015 
şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 

2016. 
  

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 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi autorităţilor şi instituţiilor publice 
interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                               SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                              MIHAI LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 

NR. 253 

BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2015 
 

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

- abţineri de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 217/2015 privind aprobarea alocării unei sume de 
la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării 

şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a 
României – 2015 şi Sărbătorilor de iarnă 

 

 
 
 Consiliul Judeţean Buzău: 

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

înregistrată sub nr. 15019/19.11.2015; 
 raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 15020/19.11.2015; 

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

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

 adresa nr. 20899/16.11.2015 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 14782/16.11.2015; 

 prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.15/2015 pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău în 2015, cu rectificările 
ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea Zilei Naţionale a 
României, 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 217/2015 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 350.000 lei din bugetul propriu al 
judeţului Buzău pentru anul 2015 – Secţiunea ”FUNCŢIONARE”, capitolul 51.02 

„Bunuri şi servicii” în vederea organizării unor manifestări şi acţiuni dedicate 
zilei de „1 Decembrie” - Ziua Naţională a României şi Sărbătorilor de 

iarnă.” 
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Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 217/2015 rămân neschimbate. 
 

Art. III. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
instituţiilor şi autorităţilor interesate, precum şi publicarea acesteia pe   

site-ul şi în Monitorul oficial ale Consiliului Judeţean Buzău. 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nr. 255 
Nr. 255 

BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2015 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 31 

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării dreptului de folosinţă gratuită 

al Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti pentru un 
teren proprietate publică a Judeţului Buzău  

 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău: 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 15123/20.11.2015; 

 raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat sub nr. 
15124/20.11.2015; 

 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.22/20.02.2003 pentru 
aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren, proprietate publică a 

Judeţului Buzău Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti; 
 adresa nr. 329/2015 a Primăriei municipiului Buzău înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 14215/17.11.2015; 

 prevederile art. 869 şi 874 din Codul Civil, 
  

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

ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se constată încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Companiei 

Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti pentru suprafaţa de teren de 1046 mp. 

din terenul situat în municipiul Buzău, Strada Horticolei, nr. 52 – teren aferent 
construcţiei cu destinaţia Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe 

Auditive Buzău (fosta Şcoală Specială nr. 2); 
 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 22/2003 îşi încetează 
aplicabilitatea. 
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Art. 3. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va face demersurile legale pentru 

radierea din Cartea funciară a imobilului menţionat la art.1 a sarcinii cu privire 
la folosinţa gratuită. 

 
Art. 4. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

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

 
 

 

PREŞEDINTE 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 
                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr. 260 
BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2015 

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

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
[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 066 – Buzău Autogara XXL – Brătileşti 
operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL 

 
 

        Consiliul Judeţean Buzău; 
          Având în vedere:  

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr. 14990/19.11.2015; 

- raportul de specialitate al Biroului de transport public din cadrul Direcţiei 
pentru administrarea patrimoniului şi investiţii nr. 14740/16.11.2015;  

- 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. 238/2012 privind 

aprobarea Programului judeţean de transport rutier de persoane prin 
servicii regulate aferent judeţului Buzău, actualizată prin Hotărârea 

Consiliului judeţean Buzău nr. 174/2013; 
- cererea de renunţare la licenţa de traseu înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub nr. 1622/03.02.2015, formulată de operatorul de 
transport rutier SC SANCOM TRANS SRL; 

- rezultatul şedinţei de atribuire electronică din data de 07.04.2015, pentru 
traseul judeţean cod 066 – Buzău Autogara XXL – Brătileşti, cîştigător al 

şedinţei SC NICAROM TRANS EXPRESS SRL; 
- Adresa Agenţiei ARR Buzău nr. 1652/26.05.2015, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub nr. 6118/28.05.2015 prin care se aduce la 
cunoştinţă faptul că operatorul de transport SC NICAROM TRANS 

EXPRESS SRL nu a solicitat eliberarea licenţei de traseu pentru traseul 
judeţean cod 066 – Buzău Autogara XXL – Brătileşti;  

- rezultatul şedinţei de atribuire electronică din data de 26.10.2015 pentru 

traseul judeţean cod 066 – Buzău Autogara XXL – Brătileşti, cîştigător al 
şedinţei operatorul de transport SC ROTRANS DANI SRL; 

- propunerea Comisiei Paritare nr. 17/28.10.2015 privind atribuirea 
traseului judeţean cod 066 – Buzău Autogara XXL – Brătileşti operatorului 

de transport SC ROTRANS DANI SRL, declarat cîştigător la şedinţa de 
atribuire electronică din data de 26.10.2014; 

- prevederile art. 4, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 37 al. 10 din Legea nr. 
92/2007 privind serviciile de transport public local actualizată; 

- prevederile art. 4 lit. h, art. 15 şi art. 19 alin. 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, 
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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 atribuirea licenţei de traseu pentru traseul judeţean 

cod 066 – Buzău Autogara XXL – Brătileşti, operatorului de transport 
rutier SC ROTRANS DANI SRL, declarat cîştigător la şedinţa de atribuire 

electronică din data de 26.10.2015.  
 

         Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr. 95/26.04.2015 îşi încetează aplicabilitatea; 

 

        Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată către Agenţia ARR Buzău, care 
va asigura emiterea licenţei de traseu. 

          
        Art. 4  Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Biroul de 

transport public din cadrul Consiliului Judeţean Buzău va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
        Art. 5 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. 265 
BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2015 

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

- abţineri de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru unele 
trasee cuprinse în Programul Judeţean de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău cu 
valabilitate începînd cu data de 01.01.2014 

 

 
        Consiliul Judeţean Buzău; 

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

înregistrată sub nr. 14989/19.11.2015; 
- raportul de specialitate al Biroului de transport public din cadrul Direcţiei 

pentru administrarea patrimoniului şi investiţii nr. 14741/16.11.2015; 
- 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. 18 din 12.11.2015 privind atribuirea 
unor trasee judeţene către operatorul de transport SC TRANS ADRIAN 

UTIL SRL în conformitate cu Sentinţa Tribunalului Buzău  
nr. 666/24.06.2015, 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 licenţelor de traseu operatorului de 
transport rutier SC TRANS ADRIAN UTIL SRL pentru următoarele trasee 

judeţene: 
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- cod 046 – Buzău Autogara XXL – Săruleşti, 

- cod 049 – Buzău Autogara Eurocar Service – Dimiana,  
- cod 052 – Buzău Autogara XXL – Luncile.  

              
                  (2) Operatorul de transport SC TRANS ADRIAN UTIL SRL va 

respecta condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii acestor trasee 
judeţene, aşa cum au rezultat în urma şedinţei de atribuire electronică din 

data de 18.12.2013.  
     

        Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către Autoritatea Rutieră 
Română, Agenţia Buzău care va asigura emiterea licenţelor 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 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. 266 

BUZĂU,  27 NOIEMBRIE 2015 

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

- abţineri de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

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

Buzău pe anul 2015 

 

 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

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

înregistrată la nr.16378/09.12.2015; 
- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.16379/09.12.2015; 

- 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.950/2015 privind alocarea unor sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele 
locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din 

bugetele proprii ale judeţelor; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 249/2015 privind rectificarea a 
VII-a a bugetului propriu al judeţului pe anul 2015; 

- prevederile adresei nr.4340/07.12.2015 a Unităţii Administrativ Teritoriale 
comuna Zărneşti înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.16043/07.12.2014; 
- adresa Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Podgoria 

nr.6790/09.12.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.16461/10.12.2014; 

- adresa Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Siriu nr. 7932/07.12.2015 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.16044/07.12.2014; 

- adresa Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Balta Albă nr.7770 
/07.12.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.16186/08.12.2014; 
- prevederile adresei nr.2150/25.11.2015 a Liceului Tehnologic Special 

pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub nr.15427/25.11.2015; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

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

completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se  stabileşte 
la venituri în sumă de 378.205.600 lei; 

        (2).Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015, se stabileşte 
la cheltuieli în sumă de 412.705.600 lei; 

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

sumă de 212.477.860 lei, iar la cheltuieli în sumă de 212.477.860 lei. 
        (2).Bugetul secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă 

de 165.727.740 lei, iar la cheltuieli în sumă de 200.227.740 lei. 
 

Art.3.(1).Se aprobă majorarea veniturilor secţiunii de funcţionare la 

indicatorul 11.02.01 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor” cu suma de 535.000 

lei. 
                  (2).Din suma de 535.000 lei se aproba majorarea prevederilor de 

la Cap 65 02 „Învăţământ” Titlul 10 cu 32.000 lei şi ale Cap 54 02 “Alte servicii 
publice generale” Titlul 50 “Fondul de rezervă” cu 503.000 lei.  

 
Art.4.(1)La Cap 54 02 “Alte servicii publice generale” se aprobă 

majorarea prevederilor de la Titlul 51 “Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 233.000 lei şi diminuarea prevederilor de la 

Titlul 50 “Fondul de rezervă” cu aceeaşi sumă.  
        (2) Prevederile de la Titlul 50 “Fondul de rezervă” se majorează cu 

suma de 2.359.000 lei prin diminuarea prevederilor de la Cap 65 02 
“Învăţământ” Titlul 57 “Asistenţă socială” cu suma de 1.856.000 lei şi 503.000 

lei din majorarea veniturilor secţiunii de funcţionare la indicatorul 11.02.01 

“Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor”. 

        (3) Fondul de rezerva se stabileşte în sumă de 2.126.000 lei, din 
care suma de 310.000 lei se repartizează la Cap 67 02 “Cultură,recreere şi 

religie” Titlul 59 „Alte cheltuieli”  şi suma 1.816.000 lei se repartizează la 
Cap.84.02 ”Transporturi” Titlul 20 „Bunuri şi servicii”. 

 
Art.5. Modificările prevăzute la art.1-4 sunt prevăzute în anexa nr.1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.6. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situaţii neprevăzute se 
împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 

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

judeţean Buzău. 

 
Art.7. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la data de 

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 
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Art.8. 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. 269 
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

 8 abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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170 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă 

bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe 
anul 2015  

 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

         Având în vedere: 

— expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată la nr.16376/09.12.2015; 

— raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău 
nr.16377/09.12.2015; 

— 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 Buzău nr.269/2015 pentru rectificarea a 
VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015; 

— adresa Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Zărneşti 
nr.4340/07.12.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.16043/07.12.2014; 
— adresa Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Podgoria 

nr.6790/09.12.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.16461/10.12.2014; 
— adresa Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Siriu nr. 7932/07.12.2015 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.16044/07.12.2014; 
— adresa Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Balta Albă nr. 7770 

/07.12.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.16186/08.12.2014; 

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

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.(1)Se aprobă acordarea sumei de 53.000 lei din fondul de rezervă 
bugetară al judeţului Buzău, Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Zărneşti, 

judetul Buzău; 
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                  (2) Suma va fi utilizată  pentru plata sumelor restante aferente 
lucrărilor executate şi neachitate la obiectivul de investiţii „Grădiniţa cu 

program normal Fundeni”. 
 

 Art. 2.(1)Se aprobă acordarea sumei de 40.000 lei din fondul de 
rezervă bugetară al judeţului Buzău, Unităţii Administrativ Teritoriale comuna 

Podgoria, judeţul Buzău; 
                   (2) Suma va fi utilizată  pentru plata sumelor restante aferente 

lucrărilor de investiţii executate şi neachitate. 
 

Art. 3.(1)Se aprobă acordarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervă 
bugetară al judeţului Buzău, Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Siriu, 

judeţul Buzău; 

                  (2) Suma va fi utilizată  pentru plata sumelor restante aferente 
lucrărilor executate şi neachitate la obiectivul de investiţii ”Proiectare şi 

execuţie Bază Sportivă multifuncţională model II”. 
 

Art. 4.(1)Se aprobă acordarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervă 
bugetară al judeţului Buzău, Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Balta 

Albă, judeţul Buzău; 
                   (2)Suma va fi utilizată  pentru refacerea acostamentului stradal 

DC 13. 
 

         Art. 5. Preşedintele Consiliului judeţean Buzău şi Direcţia Economică vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

publică a prevederilor prezentei hotărâri prin publicarea acesteia pe site-ul  şi 

în Monitorul oficial al judeţului, precum şi transmiterea hotărârii, autorităţilor şi 
instituţiilor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                          SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
Nr. 270 

BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 1 abţinere de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al 

judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult 
religios recunoscute în România 

 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău înregistrată 
la nr. 16.466 /10.12.2015; 

- raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la  
nr. 16.465/10.12.2015; 

- 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 Buzău nr.15/2015 privind aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015; 
- adresa Mănăstirii Răteşti  din comuna Berca, Municipiul Buzău, Judeţul 

Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 16.355/09.12.2015; 
- adresa Parohiei Sfântul Mina din Municipiul Buzău, Judeţul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 16.563  /11.12.2015; 
- prevederile art. 3, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată 

prin Legea nr.125/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 

România; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute în România; 

- prevederile legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general 
al cultelor; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
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În temeiul art.91 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,     
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă acordarea sumei de 300.000 lei Mănăstirii Răteşti  din 

comuna Berca, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău, pentru efectuarea lucrărilor de 
terasament şi injectări interioare şi exterioare; 

 
Art.2.  Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei Parohiei Sfânta Mina 

din  Municipiul Buzău, Judeţul Buzău, pentru efectuare lucrărilor de parchetare 
a altarului şi cafasului (achiziţionare materiale şi manopera aferentă); 

 
Art.3. (1) Sumele menţionate la art. 1 şi art. 2 se vor asigura de la 

bugetul propriu al judeţului Buzău, Secţiunea de funcţionare, Cap. 67- 02- 
Cultură, recreere, religie, Titlu 59 „Alte cheltuieli – Susţinere culte”. 

 
                   (2) Justificarea modului de utilizare a sumelor  alocate conform 

art. 1-2  se va face pe bază de documente justificative  prezentate de parohiile 

respective. 
 

   Art. 4. Direcţia Economică  a Consiliului Judeţean Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

publică a prevederilor prezentei hotărâri prin publicarea acesteia pe site-ul  şi 
în Monitorul oficial al judeţului, precum şi transmiterea hotărârii, autorităţilor şi 

instituţiilor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 

                         CONTRASEMNEAZĂ   
                          SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

Nr. 271 
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

2 abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
[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 

al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău  
pe anul 2015 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.16380/09.12.2015;    

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.16381/09.12.2015; 
- 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. 269/2015 pentru 
rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2015; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.250/2015 pentru 

rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului 
Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015; 

- adresa nr.4697/07.12.2015 a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă 
Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.16059/07.12.2015; 
- 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 IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015 al  Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Centrului Judeţean de Cultură şi 

Artă Buzău pe anul 2015 este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea 
de dezvoltare.  
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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 Judeţean de Cultură şi 
Artă Buzău aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei  de studii, 

prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului  a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea 

conducerii Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 
         (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.4. Rectificarea definitivă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2015 

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

2016. 
 

Art.5. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul 
Judeţean de Cultură şi Artă 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. 272 
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 8 abţineri de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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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 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive  Buzău pe anul 2015 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrată sub nr.16382/09.12.2015; 

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.16383/09.12.2015;   
- 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. 269/2015 pentru 
rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2015; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.241/2015 pentru 

rectificarea II a bugetului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2015; 

- adresa nr.2150/25.11.2015 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii 
cu Deficienţe Auditive Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău 

sub nr.15427/25.11.2015; 
- 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 III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015 al  Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  

Buzău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1).  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău este alcătuit din 
secţiunea de funcţionare. 
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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. 
          

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 Liceului Tehnologic Special 
pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău aprobat conform art.1, cu avizul 

prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Judeţean 

Buzău, la propunerea conducerii Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive  Buzău . 

        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficienţe Auditive  Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

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

31.12.2015 şi se va prezenta Consiliului judeţean spre aprobare, în cursul 
trimestrului I al anului 2016. 

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

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău ca ordonator 
terţiar de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.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. 273 

BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 
 

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

- abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean 

pentru anul 2016 

 

 Consiliul judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, 
înregistrată la nr. 14930/18.11.2015; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, înregistrat la 
nr. 14931/18.11.2015; 

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 

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

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

- prevederile Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi 

panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte 
şi tuneluri rutiere; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 

fiscal 2013; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.25 şi 35 alin.3 din Normele de aplicare a Legii 

nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministrului 
Internelor şi Reformei administrative, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
- prevederile art. 11, 20 alin.(1) lit.”b”, art.27 şi 30 din Legea nr. 

273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 504/2004 privind instituţiile publice de 
spectacole şi concerte cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului  nr.1609/2009 privind înfiinţarea 
camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de 

consultanţă agricole judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale 
de Consultanţă Agricolă; 

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

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.48/2010 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii în vederea descentralizării, 

 
În temeiul art. 27 şi art. 91, alin(1) lit. b,  alin(3)  lit. ”c”, şi  art. 97 din 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se stabilesc nivelurile taxelor/tarifelor aferente eliberării unor 

certificate, avize, autorizaţii, conform anexei nr.1 
 

Art.2. Taxele stabilite conform art. 1 se plătesc înainte de a se elibera 
certificatul, avizul sau autorizaţia, după caz.  Dovada plăţii se păstrează de 

către compartimentul  care a eliberat documentul respectiv. 
 

Art.3. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru 
curse regulate speciale, conform anexei nr.2. 

 
Art.4. Se stabilesc nivelurile taxelor pentru eliberarea acordurilor 

prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la drumul judeţean, 
conform anexei nr.3. 

 

 Art.5.(1). Se stabilesc tarifele aferente  utilizării de către terţi a unor 
bunuri imobile proprietate publică sau privată a judeţului Buzău, conform 

anexei nr.4.  
         (2) Tarifele de utilizare stabilite potrivit anexei 4 pct. 2 se achită 

de beneficiari pe baza notei de constatare a Serviciului administrativ şi protocol 
al Consiliului judeţean Buzău. 

 
         (3) Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute în anexa 4 pct.2, 

Instituţia Prefectului, consilierii judeţeni, serviciile publice deconcentrate şi cele 
de interes judeţean, autorităţile publice locale, instituţiile de sub autoritatea 

Consiliului judeţean, cultele religioase recunoscute de lege, precum şi 
asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică. 
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Art.6. Se stabilesc tarifele  pentru  serviciile furnizate de Consiliul 
judeţean pentru multiplicare, eliberare copii , editare pe calculator, conform 

anexei nr. 5. 
 

Art.7. Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene, conform anexei nr. 6. 

 
Art.8. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea avizului prealabil, a 

autorizaţiei speciale pentru transport şi de utilizare a drumurilor judeţene, 
aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule care depăşesc masa totală 

maximă admisă pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise pe 
drumurile judeţene din judeţul Buzău, conform anexei nr.7.  

 

Art.9. Se stabilesc tarifele percepute de Consiliul Judeţean Buzău în 
calitate de custode al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi 

ROSCI0229 Siriu, conform anexei nr. 8. 
 

Art.10. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Biblioteca 
judeţeană “V. VOICULESCU ”  Buzău, conform anexei nr. 9. 

 
Art.11. Se stabilesc  tarifele pentru serviciile furnizate de Muzeul judeţean 

Buzău, conform anexei nr.10. 
 

Art.12. Se stabilesc  tarifele de intrare la spectacolele organizate  de 
Teatrul ’’GEORGE CIPRIAN’’  Buzău, conform anexei nr. 11. 

 
Art.13. Se stabilesc nivelurile taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 

2014 – 2015 ce vor fi practicate Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, şi a 

unor tarife conform anexei nr. 12. 
 

Art.14.(1) Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate  de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, conform anexei nr. 13. 

    (2) Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la alin. 1 
persoanele cu dizabilităţi, încadrate în grad de handicap, şi beneficiarii măsurilor 

de protecţie socială gestionate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău. 

 
Art.15. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate  de Camera Agricolă 

judeţeană Buzău, conform anexei nr. 14. 
 

Art.16. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate  de Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Buzău, conform anexelor nr. 15 a - z. 

 

Art.17. Anexele nr. 1- 15 a – z  fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.18. Taxele şi tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se încasează şi se 

fac venit la următoarele autorităţi, servicii şi instituţii publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Buzău: 
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- cele prevăzute în anexele 1 – 8 la bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr.9 la bugetul Bibliotecii judeţene “V. 
VOICULESCU ”  Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr.10 la bugetul Muzeului judeţean Buzău; 
- cele prevăzute în anexa nr.11 la bugetul Teatrului  ’’GEORGE CIPRIAN’’  

Buzău; 
- cele prevăzute în anexa nr.12 la bugetul Centrului Judeţean de Cultură 

şi Artă Buzău; 
- cele prevăzute în anexa nr.13 la bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 
- cele prevăzute în anexa nr.14 la bugetul Camerei Agricole judeţene 

Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr.15 a - z  la bugetul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Buzău. 

 
Art.19. Neplata taxelor şi tarifelor locale reglementate prin prezenta 

hotărâre atrage calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
Art.20. Taxele şi tarifele  stabilite conform art. 1 – 15 se aplică începând 

cu data de 01 ianuarie 2016. Pe aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 281/2014, îşi încetează aplicabilitatea.  

 
Art.21. Direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău, serviciile 

publice de interes judeţean şi instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Buzău  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.22. Secretarul  judeţului va asigura transmiterea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi aducerea ei la cunoştinţă publică 

prin publicarea  pe site-ul Consiliului judeţean Buzău şi în Monitorul oficial al 
judeţului. 

 

PREŞEDINTE, 
                               PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. 274 

BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 7 abţineri de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 1  
la Hotărârea Cons. Jud. Buzău  

nr. 274 din 2015 
 

 
TAXE/TARIFE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul 2016 
 

 
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban: 

 

Suprafaţa pentru care se solicită 
certificatul de urbanism: 

Nivelul taxei 
-lei- 

a) până la 150 m.p., inclusiv 5 

b) între 151 şi 250 m.p., inclusiv 6 

c) între 251 şi 500 m.p., inclusiv 8 

d) între 501 şi 750 m.p., inclusiv 10 

e) între 751 şi 1.000 m.p., inclusiv 12 

f) peste 1.000 m.p. 14+0,01 lei/mp pentru fiecare 

mp care depăşeşte 1.000 mp 

   
 

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală 
este egală cu 50% din taxa stabilită conform art. 1.  

 
3. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% 

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului iniţial. 
 

4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% 

din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 

organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 
incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
 

6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 
căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie. 
 

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi 

pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi 
reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată 

de construcţie. 
 

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire este egală cu 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii montaj, inclusiv instalaţiile 

aferente. 
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9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 

unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a 
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul 

desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează 

a fi demolată. 
 

10. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţiei de construire se calculează la 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale.  

                                              
11. Taxa pentru avizul structurii de specialitate la certificatul de urbanism şi 

la autorizaţia de construire/desfiinţare: 

 

Specificaţie 
Nivelul taxei 

-lei/aviz- 

Avizare certificate de urbanism 20 

Avizare autorizaţie de 

construire/desfiinţare 

50 

 

12. Taxa pentru avizarea documentaţiilor de urbanism în cadrul Comisiei 
tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism: 

 

Specificaţie 
Nivelul taxei 

-lei/aviz- 

Avizare Plan Urbanistic de Detaliu 40 

 
13. Tariful pentru analizarea documentaţiei necesare: 

 

Specificaţie 
Nivelul taxei 

-lei/aviz- 

a)emiterii certificatului de urbanism 50 

b)emiterii autorizaţiei de construire 100 

c)emiterii autorizaţiei de desfiinţare 

a   construcţiilor şi/sau amenajărilor 
similare 

60 

 
Notă:  

La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are 
obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, în funcţie 

de valoarea reală a lucrărilor de construcţie. Conform art. 120^1, alin (2) 
din Ordonanţa nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, nivelul penalităţii de întârziere este 

de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. 
 

Conform art. 269 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, taxa/tariful pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru: 
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a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult 
sau construcţie anexă; 

 
b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care 
aparţin domeniului public al statului; 

 
c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de 

interes public judeţean sau local; 
 

d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie publică; 

 

e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite 
prin concesionare, conform legii. 

 
Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării 

lucrărilor de intervenţie de primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a 
construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă 

pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri 
de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare 

este scutită de la plata taxelor de autorizare. Dacă în clădirile cu 
statut de monument se desfăşoară activităţi comerciale, scutirea de la 

plata taxei de autorizare nu se aplică. 
 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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Anexa nr.2 
la Hotărârea Cons. Jud. Buzău 

nr. 274 din 2015 
 

 

 
 
 

TARIFE 
pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru curse regulate 

speciale în anul 2016 
 
 
 

SPECIFICAŢIE 
NIVEL TARIF 

- LEI - 

1. Eliberarea licenţei de traseu pentru  
un serviciu de transport public judeţean 

 de persoane prin curse regulate  
speciale (lei/bucată) 

200 

2. Eliberarea unui duplicat al licenţei  

de traseu ocazionată de  
pierderea, sustragerea sau  

deteriorarea celei eliberată (lei/bucată) 

150 

3. Înlocuirea licenţei de traseu,  

ocazionată de schimbarea  
denumirii operatorului de transport sau a adresei 

sediului social (lei/bucată). 

100 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 3 
la Hotărârea Cons. Jud. Buzău 

nr. 274 din 2015 

 
T A X E 

pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind 
amplasarea şi accesul la drumul judeţean în anul 2016 

 
1. Taxa pentru eliberarea acordului prealabil de amplasare şi execuţie a 

lucrărilor edilitare (apă, gaze, electricitate, termice, telefonie etc.) în zona 
drumurilor publice ( se emite în faza de proiectare) şi a avizului privind reţelele 

de drumuri judeţene pentru aprobare PUZ. 
 

SPECIFICAŢIE NIVEL TAXĂ  

Lei/proiect 

Persoane juridice  

    a) fără constatare în teren 170 

b) cu constatare în teren 
    - cu mijloc de transport asigurat    

      de beneficiar 
 

             - cu mijloc de transport asigurat   
               de administratorul drumului 

 
210 

 
 

210 + tarif mijloc de 
transport 

 

    c) pentru schimbări de soluţii care comportă 
modificări ale planurilor din documentaţiile 

prezentate de beneficiar (tarifate de 
administratorul drumului) se percepe în plus 

26 

Persoane fizice  

     a) fără constatare în teren 85 

c) cu constatare în teren 

    - cu mijloc de transport asigurat    
      de beneficiar 

 

             - cu mijloc de transport asigurat   
               de administratorul drumului 

 

105 
 

 

105 + tarif mijloc de 
transport 

 

    c) pentru schimbări de soluţii care comportă 

modificări ale planurilor din documentaţiile 
prezentate de beneficiar (tarifate de 

administratorul drumului) se percepe în plus 

13 
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2. Taxa pentru autorizaţia de amplasare şi execuţie a construcţiilor în zona 
drumurilor publice 

 

SPECIFICAŢIE NIVEL TAXĂ  

Lei/proiect 

Persoane juridice  

a) fără constatare în teren 85 

b) cu constatare în teren 

   - cu mijloc de transport asigurat    
     de beneficiar 

   - cu mijloc de transport asigurat  
     de administratorul drumului 

 

140 
 

140 + tarif mijloc de 
transport 

 
 

Persoanele fizice sunt scutite de taxele prevăzute la pct. 2 pentru 
construcţia de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţii de gaze, electricitate, 

canalizare, telefonie, etc. 
 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 4 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIFE 

de utilizare a unor bunuri imobile proprietate publică sau privată a 
judeţului Buzău în anul 2016 

 

Nr. 

crt. 

 

SPECIFICAŢIE 

 

UM 

TARIF  

Lei/UM 

 
 

1. 

 

Tarif de utilizare spaţii pentru : 
- sedii de asociaţii sau fundaţii fără  

scop lucrativ, instituţii publice 

- sedii sau birouri administrative pentru 
agenţi economici 

- proces instructiv-educativ (învăţământ şi 
formare) 

- laboratoare analize medicale, farmacii 

- alimentaţie publică 
- depozit mărfuri 

- dependinţe (vestibul, antreu, 
holuri,oficii,grupuri sanitare)  

- preparare hrană şi anexe 
- spălătorie 
- centrale termice  

- amplasare, în incinte, de aparate 
automate pentru  băuturi răcoritoare şi 

cafea, bancomate 
- activităţi comerciale                          

 

 
mp/lună 

 

mp/lună 
 

mp/lună 
 

mp/lună 

mp/lună 
mp/lună 

 
mp/lună 

mp/lună 
mp/lună 
mp/lună 

 
mp/lună 

 
mp/lună 

 

 
1,30 

 

7,50 
 

6,50 
 

7,50 

13,00 
13,00 

 
1,30 

1,30 
1,30 
1,30 

 
13,00 

 
26,00 

 
2. 

Tarif de utilizare spaţii  în N. Bălcescu  nr. 48: 
-   Sala mare (corp 4) 

-   Sala Gh. Filipescu (corp 3) 

-   Sala Delegaţiei permanente(corp11) 
-   Sala de şedinţe (corp2) 

 
Lei/oră 
Lei/oră 

Lei/oră 
Lei/oră 

 
425,00*              
210,00             

160,00 

              65,00 

 

 

3. 

 

Tarif de utilizare terenuri: 
  - libere de construcţii  -   în mediul urban 
                                   -   în mediul rural 

 - aferente construcţiilor - în mediul urban* 

                                       - în mediul rural*     

-  pentru parcare auto 

 

 
mp/an 
mp/an 

mp/an 
mp/an 

auto/oră 
 
 

65,00 
30,00 

76,00 
13,00 

 1,30 

* În cazul închirierii pentru spectacole, concerte organizate în sistem impresariat, tariful este 

de  700 lei/oră. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 5 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIFE 

pentru unele  servicii prestate de Consiliul judeţean Buzău 
în anul 2016 

 
Nr. 

crt. 

 

SPECIFICAŢIE 

 

UM 

TARIF 

Lei/UM 

 

1. 

 

.  Multiplicare documente 
     A - alb negru 

           -     format A4 
           -     format A3 
           -     format A0 

B – color 
           -     format A4 

           -     format A3 
           -     format A0 

 

 

 
 

pagină 
pagină 
pagină 

 
pagină 

pagină 
pagină 

 

 

  
   

  0,20 
   0,30 
12,00 

 
  1,20 

   2,40 
24,00 

 
2. 

 
. Cercetare documente în arhiva 

Consiliului judeţean şi eliberare copii 
conform  cu originalul 

. Eliberare copii documente solicitate 

conform  Legii nr. 544/2001 
.  Eliberare copii documente pe suport 

electronic  (CD,DVD, stick,….) 
 

 
 

operaţiune/ 
pagină 

 

pagină 
 

100MB 

 
 

 
10,00 

 

  0,50  
 

3,50  

 
3. 

 
. Editarea pe calculator de hărţi 

topografice cu reţeaua de drumuri 

judeţene 
- scara 1:100.000 (format planşă din 

12 file A3, color) 
- scara  1: 100.000 (format planşa 

din 12 file A3, alb-negru) 

- scara 1 : 200.000 (format planşă 
din 4 file A3,color) 

- scara 1 : 200.000 (format planşă 
din 4 file A3, alb-negru) 

 

 
 
 

 
buc 

 
buc 

 

buc 
 

buc 

 
 
 

 
50,00 

 
30,00 

 

30,00 
 

14,00 
 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 6 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 

T A R I F E L E 
pentru utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor 

judeţene  în anul 2016 
 
 

Cate- 

goria S P E C I F I C A Ţ I E U.M. 

Tarif 

Lei/UM / 
an 

A 
Conducte pentru gaze, produse petroliere şi alte 
asemenea 

  

A1 Subtraversare drum pietruit m.l. 3,50 

A2 Subtraversare drum modernizat m.l. 6,00 

A3 
Conducte în lungul drumului, în ampriză, în zona de 
siguranţă – aerian şi subteran 

m.l. 1,20 

A4 
Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi 
pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura 

acestora 

m.l. 8,50 

B 
Conducte pentru apă, irigaţii, abur, apă fierbinte, 
apă caldă, conducte de evacuare a apelor şi alte 

asemenea 

  

B1a Subtraversări drumuri pietruite m.l. 2,40 

B1b Traversare aeriană drumuri pietruite m.l. 3,50 

B2 Traversare aeriană şi subtraversare drumuri modernizate m.l. 33,50 

B3 
Instalaţii de conducte în lungul drumului, în zona de 

siguranţă, în ampriză 
m.l. 1,20 

B4 

Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi 

pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura 
acestora 

m.l. 8,50 

C Conductori electrici şi alte asemenea   
C1a Traversare aeriană - persoane juridice m.l. 3,50 

C1b Traversare aeriană - persoane fizice m.l. 1,20 

C2a Subtraversare drum pietruit - persoane juridice m.l. 2,40 

C2b Subtraversare drum pietruit - persoane fizice m.l. 1,20 

C3a Subtraversare drum modernizat - persoane juridice m.l. 4,80 

C3b Subtraversare drum modernizat - persoane fizice m.l. 1,20 

C4a 
Amplasarea unor stâlpi în ampriza drumului, în zona de 
siguranţă – persoane juridice 

buc. 2,40 

C4b 
Amplasarea unor stâlpi în ampriza drumului – persoane 
fizice 

buc. 2,40 

C4c 
Amplasarea unor stâlpi în zona de siguranţă – persoane 
fizice 

buc. 1,20 

C5a 

Instalaţii şi cabluri în canalele tehnice ale podurilor şi 

pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura 
acestora 

m.l. 8,50 

C6 
Instalaţii de conductori în lungul drumului, în zona de 
siguranţă, în ampriză – aerian şi subteran 

m.l. 1,20 

D Căi ferate industriale, linii tramvaie   
D1a Traversare drum pietruit m.l. 13,00 
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Cate- 
goria S P E C I F I C A Ţ I E U.M. 

Tarif 
Lei/UM / 

an 

D1b Traversare drum modernizat m.l. 13,00 

D2 
Instalare în zona de siguranţă a drumului, în ampriza 

drumului 
m.l. 16,00 

E 

Amplasare panou publicitar în zona de siguranţă a 
drumului. Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi 
suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei 

orizontale a panoului la care se adaugă 1 m de jur 
împrejur 

  

 
— drum judeţean “zona I” (raza de 30 km în jurul 
municipiului şi oraşelor cu peste 200.000 locuitori) 

m.p. 90,00 

 — drum judeţean m.p. 60,00 

F 
Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, 
masă pentru desfacere produse alimentare şi 

nealimentare)amplasat zonă — drum judeţean 

m.p. 30,00* 

G Acces la:   
 — staţii distribuţie carburanţi   
 — hoteluri, moteluri, depozite en gross etc.   

 
Suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat, din 
zona drumului, pentru realizarea benzilor de accelerare, 

decelerare şi stocaj pentru virare stânga 

  

 — drum judeţean m.p. 19,00  

 
* Se aplică numai la contracte în derulare 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 7 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 

TARIFE 
pentru eliberarea avizului prealabil, a autorizaţiei speciale pentru transport şi de utilizare a 

drumurilor judeţene, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule care depăşesc masa totală 

maximă admisă pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulaţia pe 

drumurile judeţene din judeţul Buzău în anul 2016 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA TARIFULUI 
UNITATE DE 

CALCUL 
UC 

TARIF 
LEI/UC 

1. Eliberare aviz prealabil şi/sau autorizaţie specială de transport operaţie 51,27 

2. Depăşirea limitelor           greutate totală                 12,1-16,0 
de greutate şi                                                        16,1-20,0 
gabarit                                                                  20,1-25,0 
                                                                            25,1-30,0 
                                                                            30,1-35,0 
                                                                            35,1-40,0 
                                                                            40,1-45,0 
                                                                            45,1-50,0 
                                                                            50,1-55,0 
                                                                            55,1-60,0 
                                                                            60,1-65,0 
                                                                            65,1-70,0 
                                                                            70,1-75,0 
                                                                            75,1-80,0 
                                                                            80,1-85,0 
                                                                            85,1-90,0 
                                                                            90,1-95,0 
                                                                          95,1-100,0 
                                                              pt.fiecare 0,1-10,0 
                                                                          tone peste  
                                                                          100,0 tone 

tonaj brut x km 0,02 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 

0,01 

                                      Depăşirea                           0,1-1,0 
                                     greutăţii pe                         1,1-1,5 
                                     osie simplă                          1,6-2,0 
                                                                               2,1-2,5 
                                                                               2,6-3,0 
                                                                               3,1-3,5 
                                                                               3,6-4,0 
                                                                               4,1-4,5 
                                                                               4,6-5,0 
                                                                               5,1-5,5 
                                                                               5,6-6,0 
                                                                           peste 6,0 t 

tone osii x km 0,05 
0,06 
0,08 
0,11 
0,15 
0,20 
0,50 
0,90 
1,25 
1,60 
2,00 
20,00 

                                      Depăşirea                           0,1-1,0 
                                     greutăţii pe                         1,1-2,0 

                                     osie dublă                           2,1-3,0 
                                                                              3,1-4,0 
                                                                              4,1-5,0 
                                                                              5,1-6,0 
                                                                              6,1-7,0 
                                                                              7,1-8,0 
                                                                              8,1-9,0 
                                                                              9,1-10,0 
                                                                         peste 10,0 t 

tone osii x km 0,05 
0,06 

0,08 
0,10 
0,13 
0,20 
0,65 
1,10 
1,50 
1,98 
20,00 

                                      Depăşirea                             0,10-1,0 
                                     lungimii                                1,01-2,0 
                                                                                2,01-3,5 
                                                                                3,51-6,0 
                                                                                6,01-9,0 
                                                                              9,01-12,0 
                                                                            12,01-15,0 
                                                                pentru  fiecare 1,0m                   
                                                                 peste   15,0 m 

km 0,11 
0,13 
0,20 
0,30 
0,42 
0,55 
0,85 
0,30 

 

 *Se aplică numai în cazul unor transporturi excepţionale, respectiv pe trasee determinate numai în baza unui 
proiect de transport întocmit de către o unitate de specialitate agreată de AND, în cazul celor depistate în parcurs pe 
reţeaua rutieră internă şi la ieşirea din România (în ACI din PCTF) tariful din cele două intervale restrictive se aplică 
majorat cu 100%. 

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

 



207 

 

ANEXA Nr. 9 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 

 
 

TARIFE 
 

pentru unele servicii furnizate de 

Biblioteca Judeţeană  ’’V. VOICULESCU’’  Buzău 
în anul 2016 

 
 
 
Nr. 

crt. 

 

        SPECIFICAŢIE 

 

     UM 

TARIF  

Lei/UM 

1. Copiere bunuri culturale comune 
                    (cărţi şi periodice) 

a) 1 pag. A4 
b) 1 pag. A3 

 
 

pag. 
pag 

 
 

0,20 
0,40 

2. Copiere documente colecţii speciale 
 (exclusiv cele de patrimoniu) 

pag. doc. 
 

10,00 
 

3. Tipărire la imprimantă din baza de 

date a bibliotecii (legislaţie) 

 

faţă 

 

0,30 

4. Copiere date pe CD 

     (cu CD-ul bibliotecii) 

 

CD 

 

2,50 

5. Scanare imagini  (pag. A4) pag. 0,50 

6. Eliberarea permisului care a fost 

pierdut 

Buc. 
5,00 

7. Cercetări bibliografice cu utilizarea  
resurselor documentare ale Bibliotecii 

judeţene Buzău      (tradiţionale sau 
electronice) 

Pagină 
scrisă 

(cu hârtia 
bibliotecii) 

2,00 

 
 Sunt scutite de la plata tarifelor, persoanele cu handicap, beneficiare de drepturi conform Legii 

nr. 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 10 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIF 

pentru unele servicii furnizate de Muzeul judeţean Buzău 

în anul 2016 
 
Nr. 

crt. 

 

SPECIFICAŢIE 

UM TARIF 

Lei/UM 

A Tarife bilete intrare   

I. Vizitare întreaga expoziţie   

1.      Bilet de intrare în grup persoană  3 

2.      Bilet de intrare individual persoană  6 

3.      Elevi şi studenţi individual şi/sau    
în grup 

persoană 1,50 

II. Vizitare expoziţie temporară   

4.      Bilet de intrare în grup persoană 2 

5.      Bilet de intrare individual persoană 4 

6. Elevi şi studenţi individual şi/sau în 

grup 

persoană 1 

B. Tarife pentru ghidaj   

7. Ghidaj în limba română*(la cerere) grup 30 

8. Ghidaj în limba engleză* (la cerere) grup 30 

C. Taxe foto şi filmare   

9. Acces pentru fotografiere** persoană 20 

10. Acces pentru filmare** persoană 30 

D. Săpături arheologice preventive, 
supraveghere arheologică, 
diagnostic arheologic, întocmiri 

studii arheologice şi istorice 

  

11. La cererea şi în beneficiul persoanei 

juridice*** 

oră/specialist 30 

12. La cererea şi în beneficiul persoanei 

fizice*** 

oră/specialist 19 

 
  *Ghidajul obligatoriu în limba română se face numai la grupuri de peste 10 persoane. 

 **Fotografierea şi filmarea este permisă numai pe ansamble. 

*** În afara taxelor pentru prestări servicii beneficiarul suportă costuri legate de logistică, în 

temeiul Legii nr. 422/2001. 

 
Persoanele cu dizabilităţi şi pensionarii au dreptul la vizitare gratuită 

pe tot parcursul anului. 

 
In  zilele de : 

- 11 Aprilie           - ZIUA ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE ; 
-   18 Mai                - ZIUA INTERNAŢIONALĂ  A MUZEELOR ;  
-   15 August          - ADORMIREA MAICII DOMNULUI ; 

-   1 Decembrie    - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI , 
 

        INTRAREA ESTE LIBERA .  

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 11 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 
 

TARIFE 
pentru spectacole şi închiriere săli  
Teatrul ’’GEORGE CIPRIAN’’ Buzău 

în anul 2016 
 

 

Nr. 
crt. 

SPECTACOLE ŞI ÎNCHIRIERE SĂLI 
 

TARIF 2016 

 

A. 

 

TIPUL DE BILET PE CATEGORII DE 
SPECTATORI 

LEI/PERSOANA 

 
1. 
 

2. 
 

 
 
 

 
 

 
 

3.  

 
 Elevi,  studenţi 
 Pensionari 

  
 Alţii :    

         - spectacole curente 
 
         - premiere -evenimente 

             
         - spectacole în deplasări *        

 
         - spectacole - gazdă 
 

Festivalul Gala Vedetelor “VedeTeatru “ 
- elevi/studenţi/pensionari 

- alţii 
- în regim de abonament 

 
10 
15 

 
 

 25 
  

 30 

 
35  

 
60 

 

 
 

15 
35 

30 

B. ÎNCHIRIERE SĂLI LEI/ORĂ 

1. 
2.  

Sală spectacole 
Foaier 

1000 
  500 

3. Închiriere scenă mobilă** 300 

 

   4.  
Închiriere tehnică (sonorizare, lumini, etc.) 

 
100 

 
* în funcţie de tarifele instituţiilor de spectacol unde se joacă. 
** nu mai puţin de 1500 lei/zi 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 12 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TAXE 

de şcolarizare pentru anul şcolar 2016 – 2017 
Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 

 
A. TAXE ŞI TARIFE 

Nr. 

crt. 
DISCIPLINE 

Taxă şcolară - an şcolar 2016-
2017 

- lei/cursant/an - 

Primul 

obiect 
de curs 

 

Al doilea 

obiect de 
curs 

(reducere 
25%) 

Al treilea 

obiect de 
curs 

(reducere 
50%) 

  1. Percuţie, chitară, 

clape-acordeon, 
canto clasic 

350 260 175 

  2. Pian, canto muzică 
uşoară, canto 

popular 

400 300 200 

  3. Balet- dans 
modern, pictură 

400 300 200 

  4. Ţesut –cusut* - - - 

  5. Taxa de înscriere / 
testare 

20 * * 

  6.  Taxa pentru 
eliberarea 

diplomelor de 
absolvire 

40 40 40 

 

B. TARIFE  

Nr. 

Crt.  

 
SPECIFICAŢIE 

 

LEI/ORĂ 

1. 

 

Tarif utilizare Galerii de 

Artă Buzău, Bd. N. 
Bălcescu nr. 

210 

 

 
2. 

Închiriere scenă mobilă 

300 lei/ora pentru utilizarea în 

municipiul Buzău ; 
 

500 lei/oră pentru locaţii în 
afara municpiului Buzău şi 

utilizare minim 6 ore 
 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr.13 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 

 
 

 

TARIFE 
pentru unele servicii prestate de Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
în anul 2016 

 

 

 

 

NOTĂ: Sunt scutiţi de la plata acestor taxe beneficiarii măsurilor de protecţie specială instituite 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi persoanele cu 

dizabilităţi. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 

 

Nr.

Crt.  

SPECIFICATIE UM TARIF  

LEI/UM 

1. Multiplicare documente: 

A – alb negru 
         - format A4 

         - format A3 
         - format A5 

B -  color 

          - format A4 
          - format A3 

          - format A5 

 

 
Pagină 

Pagină 
Pagină 

 

Pagină 
Pagină 

pagină 

      

 
0,40 

0,50 
0,30 

 

2,00 
3,00 

0,80 
 

 

2. Cercetare documente în arhiva 

D.G.A.S.P.C Buzău şi eliberare de copii 
conform cu originalul 

Operaţiune/

pagină 

13,00 

3. Eliberare copii documente solicitate 

conform Legii 544/ 2001  

Pagină 0,80 

4. Eliberare copii documente pe suport 

electronic ( CD , DVD , stick) 

100MB 4,00 

5. Eliberare formulare tipizate  
( adeverinţe , cereri , declaraţii ) : 

- format A4 
- format A5 

 
 

Pagină 
Pagină 

 
 

0,80 
0,40 
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Anexa nr. 14 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIFE 

pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Buzău 
aplicabile în anul 2016 

 

Nr. 

crt. 
Servicii Tarif 2016 

Observaţii / 

Justificări 

A. Servicii de promovare, elaborare proiecte pentru accesarea de fonduri 
nerambursabile, organizare cursuri de pregătire profesională, sprijin 

înfiinţare forme asociative 

1. Servicii şi colaborări: 

- popularizarea şi 

promovarea de produse şi 
tehnologii prin mijloace 

mass-media (ziare, 
reviste, radio-tv),  

întâlniri, etc. 

Între 100 lei şi  500 lei 
 

 

 

2. Elaborare proiecte pentru accesare fonduri nerambursabile 

- Întocmirea proiectelor 
pentru accesare fonduri 

nerambursabile 

Până la 3%  

- Întocmirea dosarului 
cererii de plată pe Măsura 

141, anii II, III, IV şi V de 
finanţare 

150 lei 

 

- Întocmirea dosarului 
cererii de plată pe Măsura 

112 „Instalarea tinerilor 

fermieri”, tranşa II 

200 lei 

- Întocmirea dosarului 

cererii de plată pe 
submăsura 6.1 şi 

submăsura 6.3, tranşa I 

50 lei 

 

- Întocmirea rapoartelor 
de progres, Măsura 112 

40 lei 

- Modificare plan afaceri 100 lei  

3. Organizarea de cursuri de 
pregătire profesională 

(cursuri de perfecţionare)  

- între 200 lei şi 500 
lei/cursant în funcţie 

de complexitatea 
cursului 

- cuprinde taxa de 
înscriere şi taxa de 

eliberare a certificatului 
de calificare 

 

Nr. 
crt

. 

Servicii Tarif 2016 
Observaţii / 
Justificări 

4. Elaborare documentaţie 
înființare forme asociative 

(asociații, cooperative, 

250 lei 
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grupuri de producători) 

B. Servicii agro-fito-sanitare 

1. Dezinsecţii spații 0,35 lei/m2 La tarifele prestărilor de 

servicii agro-fito-sanitare 
se adaugă costul 

substanţei, în cazul în 
care este pusă la 

dispoziţie de Camera 
Agricolă Judeţeană 

Buzău. 
 

2. Deratizare spaţii 0,25 lei/m2 

3. Erbicidat manual 350 lei/ha 

4. Stropit livezi mecanic 120 lei/ha 

5. Stropit vii mecanic 200 lei/ha 

6. Tratat seminţe 0,5 lei/kg 

7. Stropit manual 0,5 lei/l soluţie 

8. Erbicidat cu EEP 512 70 lei/ha 

9. Deratizare teren 0,5 lei/m2 

10. Transport tehnologic 70 lei/h 

11. Arat vii mecanic 400 lei/ha 

12. Prăşit vii mecanic 250 lei/ha 

13. Arat teren arabil 350 lei/ha 

14. Frezat teren arabil 300 lei/ha 

15. Dislocare utilaj 70 lei/ha 

16. Dezinsecţie produse 12 lei/m3 

În tarif este inclus şi 
preţul substanţei ca 

urmare a faptului că 
aceasta este din grupa I 

de toxicitate şi nu poate 

fi manipulată decât de 
persoane autorizate 

C. Servicii de întocmire a amenajamentelor pastorale 

1. 
Întocmirea 
amenajamentelor 

pastorale la nivel de UAT 

- 4252 lei pentru 

suprafeţe până 

la 100 ha; 

- 35 lei/ha pentru 

suprafeţe 

cuprinse între 

100 ha şi 500 

ha; 

- 25 lei/ha pentru 

suprafeţe ce 

depăşesc 500 

ha. 

 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ANEXA Nr. 15 a 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 

TARIFE COMUNE PRACTICATE ÎN  
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU ÎN ANUL 2016 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumire serviciu LEI 

1. Taxă însoţitor cu masă 30,00  

2. Taxă însoţitor fără masă 15,00 

3. Bilet parcare spital 3,00  

4. Copie foaie de observaţie – socieţăţi de 

asigurări 

100,00 

5. Copie foaie de observaţie persoane fizice* 50,00  

6. Copie bilet ieşire din spital  20,00  

7. Copie scrisoare medicală 20,00 

8. Copie constatator naşteri, deces 25,00 

9. Copie carte de muncă 25,00  

10.  Copie bilet rezultate analize, radiografii, CT  30,00 

11. Scutire necropsie - cererea 12,00 

12.  Pansamente mici 25,00   

13.  Pansamente medii 35,00 

14. Pansamente mari 45,00  

15. Imobilizări membru toracic 55,00  

16. Imobilizări cruro-podalic 65,00  

17. Imobilizări dessault peste torace 55,00  

18. Consultaţie iniţială, aviz 55,00  

19. Consultaţie de control 30,00  

20. Bronhoscopie  250,00  

21. Interpretarea filmelor radiologice - 
efectuate în alte unităţi spitaliceşti 

25,00  

22. Copie xerox – o faţă 0,50  

23. Copie xerox – faţă/verso 1,00  

24. Copie rezultat C.T. pe suport electronic - CD 4,00  

25. Instruire practică elevi 30 lei/elev 

26. Ecocardiografie 40,00 

27. Ecocardiografie+Doppler 50,00 

28. Ecocardiografie+Doppler color 55,00 

29. Ecocardiografie transesofagiană 170,00 

30. Copie filă registru (internări, consultaţii) 5,00 

31. Copie filă condică de naştere 5,00 

32. Copie protocol operator 5,00 

33. Alte documente arhivate 5,00 
 

* Excepţie: solicitări oficiale de către instituţii 
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ANEXA Nr. 15 b 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 
 

TARIFE 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE  

PENTRU PRESTAŢIILE MEDICALE CU PLATĂ  

MATERNITATE OG1+OG2 ÎN ANUL 2016 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu LEI 

1. Chiuretaj la cerere, consultaţie şi anestezie 

generală 

550,00 

2. Chiuretaj la cerere, consultaţie şi anestezie 

locală 

350,00 

3. Electrocauterizare 120,00 

4. Colposcopie 170,00 

5. Montare şi extras de sterilet 220,00 

6. Ecografie endovaginală la cerere 120,00 

7. Ecografie trim. I sarcină la cerere 60,00 

8. Ecografie trim. II sarcină la cerere 120,00 

9. Consultaţie iniţială 60,00 

10. Consultaţie de control 30,00 
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ANEXA Nr. 15 c 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 
 

 
 

TARIFE 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE MEDICALE CU 

PLATĂ ÎN ANUL 2016 

- CABINET ALERGOLOGIE -  
 
 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială 55,00 

2. Consultaţie de control 30,00 

3. Teste cutanate prick 10,00 

4. Teste cutanate patch 10,00 

5. Testare la anestezic de uz local 20,00 

6. Test de provocare orală la 

medicamente 

10,00 

7. Teste cutanate la agenţi fizici 5,00 

8. Spirometrie simplă 20,00 

9. Spirometrie bronhodilataţie 25,00 

10. Imunoterapie 10,00 
 
 

 

ANEXA Nr. 15 d 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 
 

 
 

TARIFE 
 

PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  

MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 
- ENDOCRINOLOGIE –  

 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială/aviz 55,00 

2. Consultaţie de control 30,00 

3. Densitometrie osoasă 30,00 
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ANEXA Nr. 15 e 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 
 

TARIFE 
 

PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE PENTRU 
PRESTAŢIILE MEDICALE CU PLATĂ  ÎN ANUL 2016 

– BALNEO-FIZIO-KINETOTERAPIE –  
 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială/şedinţă 60,00 

2. Consultaţie de control/şedinţă 30,00 

3. Curenţi diadinamici/şedinţă 7,00 

4. Ionogalvanizări/şedinţă 7,00 

5. Curenţi exponenţiali/şedinţă 7,00 

6. Curenţi trabet/şedinţă 7,00 

7. Curenţi interferenţiali/şedinţă 7,00 

8. Solux/şedinţă 7,00 

9. Ultrasunete  7,00 

10. Unde scurte 7,00 

11. Electrostimulare 7,00 

12. Masaj segmentar (5`- 7`) 12,00 

13.  Masaj regional 15,00 

14. Kinetoterapie individuală 15,00 

15.  Kinetoterapie – ap. specială 15,00 

16. TENS/şedinţă 7,00 

17. Stimulare spastică (hufschmidt)/şedinţă 7,00 

18. C. Faradie 7,00 

19. C. Neofaradie 7,00 

20. Laser 7,00 

21. C. Rusesc 7,00 
 
C=Curent 

 



218 

 

ANEXA Nr. 15 f 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 
 

TARIFE 
 

PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE MEDICALE CU 
PLATĂ ÎN ANUL 2016 

–OFTALMOLOGIE –  
 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială/aviz 55,00 

2. Consultaţie de control 30,00 

3. Câmp vizual computerizat – perimetrie 
statică 

50,00 

4. Biometrie oculară 50,00 

5. Examen ortoptic cu sinoptoforul 50,00 

6. Extragerea corpilor străini oculari (care 

nu sunt asiguraţi, urgenţe) 

50,00 

7. Pahimetrie corneeană 50,00 

8. Ganioscopie 50,00 

9. Refractometrie 50,00 

10. Lavaj de căi lacrimale 50,00 
 

 

ANEXA Nr. 15 g 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 
 

 

TARIFE 

 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  
MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

– CABINET CHIRURGIE  GENERALĂ ŞI PLASTICĂ –  
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială, aviz 55,00 

2. Consultaţie de control  30,00 

3. Pansamente mici 25,00 

4. Pansamente medii 35,00 

5. Pansamente mari 45,00 
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ANEXA Nr. 15 h 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 

 

TARIFE 

 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  
MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

– CABINET INTERNE (MEDICALĂ) – 
 
 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială, aviz 55,00 

2. Consultaţie de control  30,00 

3. Endoscopie digestivă 150,00 

4. Colonoscopie fără anestezie 300,00 

5. Colonoscopie cu anestezie generală 400,00 

 

 
ANEXA Nr. 15 i 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 
 

 
 

TARIFE 

 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  

MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 
– CABINET  ORL –  

 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială, aviz 55,00 

2. Consultaţie de control  30,00 
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ANEXA Nr. 15 J 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 
 

TARIFE 
 

PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  

MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

– CABINET  B.M.F. –  
 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială 55,00 

2. Consultaţie de control  30,00 

3. Extracţie dentară 88,00 

4. Rezecţia apicală 165,00 

5. Odontectomii (şi extracţii 

alveoloplastice) 

110,00 

6. Extirparea tumorii – cavitatea orală şi  
faţă 

110,00 

7. Infiltraţii anestezice în nevralgii de 
trigemen 

55,00 

8. Instlaţii parotidiene 55,00 

9. Instlaţii intrasinusale 55,00 

10. Pansamente mici 25,00 

11. Pansamente medii 35,00 

12. Pansamente mari 45,00 
 

 

ANEXA Nr. 15 k 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 
 

 

TARIFE 

 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  
MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

 – CABINET  NEFROLOGIE – 
 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială, aviz 55,00 

2. Consultaţie de control  30,00 
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ANEXA Nr. 15 l 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 

TARIFE 

 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  
MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

– CABINET  NEUROLOGIE –  
 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială, aviz 55,00 

2. Consultaţie de control  30,00 
 

 

ANEXA Nr. 15 m 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 

 

TARIFE 
 

PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  
MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

– CABINET  PEDIATRIE – 
 

 

Nr. 

crt. 
Denumire serviciu LEI 

1. Consultaţie – cazuri de agresiune, 

accidente rutiere   trimise de serviciul 

Medico Legal 

 

60,00 
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ANEXA Nr. 15 n 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 
 

TARIFE 
 

PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  PENTRU PRESTAŢIILE  

MEDICALE CU PLATĂ  ÎN ANUL 2016 

– CABINET   ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE –  
 
 

Nr. 

crt. 
Denumire serviciu LEI 

1. Consultaţie iniţială, aviz 55,00 

2. Consultaţie de control  30,00 

3. Imobilizări membru toracic 55,00 

4. Imobilizări cruro-podalic 66,00 

5. Imobilizări dessault peste torace 55,00 
 

 

 
 

ANEXA Nr. 15 o 
la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIFE 

PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL 

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENĂ BUZĂU PENTRU PRESTAŢIILE 

MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016  

- RADIOLOGIE – 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SPECIALITATE/SERVICIU LEI  

1. Radiografie craniană standard în 2 planuri * 1) 18,00 
2. Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale 

feţei* 1) 30,00 
3. Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri * 1) 35,00 
4. Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe 

planuri* 1) 32,00 
5. Ex. radiologic centura scapulară sau pelvină fără substanţă 

de contrast* 1) 23,00 
6. Ex. radiologic articulaţii sacro-iliace* 1)  35,00 
7. Radiografie de membre* 1) : braţ, cot, antebraţ, pumn, 

mână, şold, coapsă, genunchi, gambă, gleznă, picior, 

calcaneu)  35,00 
8. Ex. radiologic centura scapulară* 1) 23,00 
9. Ex. radiologic coloană vertebrală/ segment * 1) 35,00 

10. Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx.-scopic 

(eventual cu bol opac) 
 * 1) 32,00 

11. Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe 

planuri/Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui* 1) 32,00 
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Nr. 

crt. 
DENUMIRE SPECIALITATE/SERVICIU LEI  

12. Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ * 

1) 32,00 
13. Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul 

duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică * 1) 56,00 
14. Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la 

regiunea ileocecală, inclusiv substanţă de contrast  82,00 
15. Ex. radiologic colon în dublu contrast  100,00 
16. Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 70,00 
17. Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă 

de contrast nonionică 220,00 
18. Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului 

şi oviductului 280,00 
19. Mamografie în 2 planuri* 1)/un sân 35,00 
20. Ecografie generală (abdomen+pelvis) 

 * 1) 60,00 
21. Ecografie abdomen* 1) 40,00 
22. Ecografie pelvis* 1) 30,00 
23. Ecocardiografie 40,00 
24. Ecografie endocrină (ganglionară) 30,00 
25. Ecografie transfontanelară 40,00 
26. Ecografie de organ/articulaţie/ părţi moi 25,00 
27. Ecografie obstetrică anomalii trimestrul 2 350,00 
28. Ecografie obstetrică anomalii trimestrul 1 cu TN 80,00 
29. Ecografie transvaginală/transrectală 50,00 
30. Ecocardiografie 40,00 
31. Ecocardiografie+ Doppler 50,00 
32. Ecocardiografie+ Doppler color 55,00 
33. Ecocardiografie transesofagiană 170,00 
34. C.T. craniu fără substanţă de contrast nonionică  120,00 
35. C.T. regiune gât fără substanţă de contrast nonionică 130,00 
36. C.T. regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică 175,00 
37. C.T. abdomen fără substanţă de contrast nonionică 175,00 
38. C.T. bucalo-maxilo-facial-nativ 150,00 
39. C.T. pelvis fără substanţă de contrast nonionică 175,00 
40. C.T. coloană vertebrală fără substanţă de contrast 

nonionică/segment 60,00 
41. C.T. membre/segment fără substanţă de contrast nonionică 60,00 
42. C.T. craniu nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 375,00 
43. C.T. regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 375,00 
44. C.T. regiune toracică şi cu substanţă de contrast nonionică 450,00 
45. C.T. abdomen nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 400,00 
46. C.T. pelvis nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 400,00 
47. C.T. coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast 

nonionică/segment 400,00 
48. C.T. membre nativ/segment şi cu substanţă de contrast 

nonionică 180,00 
49. C.T. ureghe internă 375,00 
50. C.T. sinusuri 150,00 
51. C.T. mastoida 150,00 
52. C.T. hipofiza cu substanţă de contrast 375,00 
53. C.T. bucalo-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400,00 
54. Uro C.T 400,00 



224 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE SPECIALITATE/SERVICIU LEI  

55. Angiografie C.T. membre 

 400,00 
56. Angiografie C.T. craniu 400,00 
57. Angiografie C.T. regiune cervicală 400,00 
58. Angiografie C.T. torace 400,00 
59. Angiografie C.T. abdomen 400,00 
60. Angiografie C.T. pelvis 400,00 
61. Angiocoronarografie C.T. 700,00 
62. Radiografie retroalveolară 15,00 
63. Radiografie panoramică 30,00 
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Anexa nr. 15 p 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 
 

TARIFE 
PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL 

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENĂ BUZĂU PENTRU  

PRESTAŢIILE MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

- CABINET MEDICINA MUNCII – 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU 
LEI 

1. Examen medical la angajare – structurat conform profesiei 

şi fişei de expunere la riscuri 

55,00 

2. Examen medical de adaptare 55,00 

3. Examen medical periodic 55,00 

4. Examen medical de reluarea muncii 55,00 

5. Examen medical de bilanţ la încetarea activităţii 55,00 

6. Evaluarea stării de sănătate a gravidelor 55,00 

7. Raport medical pentru informarea privind protecţia  

maternităţii 

165,00 

8. Îndrumarea, consilierea, angajatorului privind determinarea 

factorilor de risc şi modalitatea de diminuare a acestora 
300,00 

9. Educaţia sanitară preventivă 60,00 

10. Întocmirea raportărilor trimestriale 110,00 

11. Semnalizarea cazurilor de boală profesională şi 

dispensarizarea acesteia 
55,00 

12. Stabilirea dioagnosticului de profesionalitate în boli 

profesionale 

110,00 

13. Colaborarea în elaborarea documentaţiei de evaluare a 

riscurilor profesionale 

110,00 

14. Indentificarea riscurilor profesionale pe categorii de 

personal 

110,00 

15. Consultaţii şi raport medical de schimbare a locului de 

muncă 

110,00 

16. Recomandări privind organizarea muncii, amenajarea 

locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a 

substanţelor folosite în procesul muncii, ţinând seama de 

capacitatea şi aptitudinile angajaţilor 

55,00 

17. Participarea la sedinţele comitetului de sănătate şi 

securităţii în munca, vizarea concediilor medicale, 

implementarea de programe de promovare a sănătăţii la 

locul de muncă 
55,00 

18. Interpretarea de buletine şi măsurători – noxe 120,00 
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Anexa nr. 15 r 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 

 
 

TARIFE 
PRACTICATE PE SECŢIA DE CHIRURGIE GENERALĂ DIN 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU ÎN ANUL 2016 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu LEI 

1. Colangiografie pe tub Kehr 250,00 

 
 

Anexa nr. 15 s 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
 

TARIFE 
PRACTICATE ÎN LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ AL 

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU PENTRU PRESTAŢIILE 

MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Autopsie adult 350,00 

2. Autopsia cadavrelor de fetus/nou născut 450,00 

3. Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică (tarif 24 ore) 45,00 

4. Îmbălsămarea cadavrelor 90,00 

5. Cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor 50,00 

6. Prelucrarea la parafină şi examinarea unor piese: 
* Cu coloraţie Hematoxilină Eozină 
* Cu coloraţie Van Gieson 

 

 

145,00 

50,00 

7. Piese prelucrate la parafină  

- Examen histopatologic procedură completă H.E* 

(1-3 blocuri)* 7 

- Examen histopatologic procedură completă H.E* 

(4-6 blocuri)* 7 

  

 

130,00 

 

250,00 
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Anexa nr. 15 ş 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 

TARIFE 
PRACTICATE DE SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU ÎN AMBULATORIU DE 

SPECIALITATE PENTRU PRESTAŢIILE 

MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

- EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. EKG *1) 10,00 

2. Spirometrie *1) 20,00 

3. Spirometrie + testare farmacodinamic 

bronhomotor *1) 

25,00 

4. EEG – electroencefalografie 20,00 

 
Anexa nr. 15 t 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIFE 

PRACTICATE IN SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU PENTRU PRESTAŢIILE 

MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

- PLANIFICARE FAMILIALĂ - 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie iniţială 60,00 

 
Anexa nr. 15 ţ 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIFE 

PRACTICATE IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE 

 PENTRU PRESTAŢIILE MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

- CABINET REUMATOLOGIE - 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU 
LEI 

1. Consultaţie iniţială, aviz 55,00 

2.  Consultaţie de control 30,00 
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Anexa nr. 15 u 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 

TAXA COPLATĂ 
SECŢII - SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU  

 ÎN ANUL 2016 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Taxa coplată 10,00 

 
Anexa nr. 15 v 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 

TARIFE 
PRACTICATE IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE 

 PENTRU PRESTAŢIILE MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

- CABINET CHIRURGIE PEDIATRICĂ - 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Consultaţie – cazuri de agresiune, 

accidente rutiere   trimise de serviciul 
Medico Legal 

 

60,00 

 
Anexa nr. 15 x 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 
TARIFE 

PRACTICATE IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE 

 PENTRU PRESTAŢIILE MEDICALE CU PLATĂ ÎN ANUL 2016 

- LABORATOR BK - 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. Examinare microscopică directă pe lamă  - 2 
probe 

- la cerere  

 
50,00 

2 Examen culturi de spută - 6 tuburi 

- la cerere 
 

 

50,00 
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Anexa nr. 15 z 

la H.C.J. Buzău nr. 274 din 2015 

 

 
 

TARIFE 
PRACTICATE PENTRU ARHIVĂ  

pentru anul 2016 
 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE SERVICIU LEI 

1. - Copie filă Registru (internări, 
consultaţii)  

 
5,00 

2. - Copie filă condică de naştere  
 

 
5,00 

3. - Copie protocol operator 5,00 

4.  - Alte documente arhivate  5,00 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a 
valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2016 

la nivelul Judeţului Buzău 

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrată la nr. 14393/10.11.2015; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală – Biroul 
colaborare instituţii şi servicii publice înregistrat la  

nr. 14394/10.11.2015; 
- avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 

- adresa Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 14083/09.11.2015; 

- adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean 

Buzău sub nr. 14259/06.11.2015; 
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

nr. 407/31.05.2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 62 alin. (2^2) şi alin. 2^4) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 91, alin.(1) lit. „b”, alin. (3) lit. „c” 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) Pentru anul fiscal 2016 se stabilesc preţurile medii ale 
produselor agricole astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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           (2) Preţurile medii ale produselor agricole stabilite conform  
art. 1, alin. (1) vor fi folosite la determinarea venitului net anual provenit din 

cedarea folosinţei bunurilor. 
 

Art. 2. (1) Pentru anul fiscal 2016 se stabileşte valoarea medie a masei 
verzi/ha pajişte de 233 lei/ha/pajişte. 

 
            (2) Valoarea masei verzi/ha stabilită conform art. 2 alin. (1) va 

fi folosită la determinarea venitului net anual provenit din cedarea folosinţei 
bunului. 

 
            (3) Pentru anul fiscal 2016 se stabileşte preţul mediu/tonă 

masă verde obţinută de pe pajişti, la 33 lei/tonă. 

 
            (4) Preţul stabilit conform art. 2 alin. (3) se utilizează de 

proprietarii/administratorii păşunilor aflate în proprietatea publică/privată a 
UAT din judeţul Buzău, pentru calculul preţului de închiriere / redevenţă / 

concesiune. 
 

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

precum comunicarea acesteia autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate. 
 

 
PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                  SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                           MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
Nr. 275 

BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”, - abţineri de cei 30 

consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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ANEXA 

La H.C.J. Buzău nr. 275/2015 

 
 

TABEL 
cu preţurile medii ale produselor agricole  

pentru anul fiscal 2016 la nivelul judeţului Buzău  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs UM 

 

Preţ mediu  

 (lei) 
 

1. Grâu Kg. 0,5 

2. Porumb boabe Kg. 0,4 

3. Floarea soarelui Kg. 0,9 

4. Orz Kg. 0,5 

5. Orzoaică  Kg. 0,5 

6. Rapiţă  Kg. 1,0 

7. Pepeni  Kg. 0,2 

8. Roşii  Kg. 0,7 

9. Cartofi  Kg. 0,5 

10. Ceapă  Kg. 0,5 

11. Ardei  Kg. 1,0 

12. Vinete  Kg. 0,4 

13. Castraveţi  Kg. 0,5 

14. Varză  Kg. 0,5 

15. Fructe  Kg. 1,0 

16. Struguri de vin  Kg. 0,8 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea de premii speciale elevilor din judeţul 
Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele 

naţionale şi internaţionale în anul şcolar 2014-2015,  
precum şi profesorilor coordonatori 

 
Consiliul Judeţean Buzău, 

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

Buzău şi a domnilor consilieri judeţeani Vlase Gheorghe şi Tîrcavu 
Marius, înregistrată sub nr. 16301/09.12.2015; 

- raportul comun  al Direcţiei economice şi al Direcţiei juridice şi 
administraţie publică locală înregistrat sub nr. 16302/09.12.2015; 

- avizul Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 

- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 15572/27.11.2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr. 15/2015 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015, cu 

modificările ulterioare;   
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea și 

desfășurarea manifestărilor științifice studențești, a concursurilor pe 
obiecte de învățământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-

științifice și a campionatelor și concursurilor sportive școlare 
naționale și internaționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

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

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1). Se aprobă acordarea de premii elevilor din judeţul Buzău 
care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale în 

anul şcolar 2014-2015 după cum urmează: 
 

Olimpiade internaţionale - Locul II - 600 lei; 

 - Menţiune - 500 lei; 
 

Olimpiade naţionale - Locul I  - 500 lei; 

 - Locul II - 350 lei; 

 - Locul III - 250 lei. 

 

            (2). Elevii premiaţi potrivit alin. (1) sunt cuprinşi în anexa nr. 1.  
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Art. 2. (1).  Se acordă câte un premiu special profesorilor care au 

îndrumat şi pregătit elevii premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale în 
anul şcolar 2014-2015 după cum urmează: 

 
Olimpiade internaţionale - Locul II - 600 lei; 

 - Menţiune - 500 lei; 

 
Olimpiade naţionale - Locul I  - 500 lei; 

 - Locul II - 350 lei; 

 - Locul III - 250 lei. 
 

        (2).  Profesorii premiaţi potrivit alin. (1) sunt cuprinşi în anexa nr. 
2. 

 
        (3).  Profesorii coordonatori care au îndrumat doi sau mai mulţi 

elevi  premiaţi, vor fi recompensaţi pentru cel mai bun rezultat obţinut de elevii 

respectivi. 
 

Art. 3. Premiile prevăzute la art. 1 şi 2 se acordă în numerar, iar 
cuantumurile reprezintă sumele nete care se plătesc. 

 
Art. 4. Fondurile necesare acordării premiilor stabilite prin prezenta 

hotărâre se vor asigura din bugetul Consiliului judeţan Buzău pentru anul 
2015, de la capitolul 68 ”Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 57. 

 
Art. 5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 6. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 7. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

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

 

PREŞEDINTE, 
PETRE - EMANOIL NEAGU  

 
              CONTRASEMNEAZĂ, 

                              SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                           MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. 276 

BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 
 

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

- abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
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[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea unui vicepreşedinte al  

Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

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

Buzău, înregistrată la nr. 15938/03.12.2015; 
 raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat sub nr. 

15939/03.12.2015; 
 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 248/2015 privind 

alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău; 

 prevederile art. 21, alin. (1-4), art. 22 şi art. 23 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 85/2008; 
 prevederile art. 2, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;  
 rezultatul votului secret privind alegerea unui vicepreşedinte, consemnat 

în procesul verbal al şedinţei, 
 

În temeiul art. 91, alin. (2), lit. „a”, art. 97 şi art. 101, alin. (1-2) 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 alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Buzău domnul/doamna consilier judeţean BACIU GABRIEL-PAUL. 
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Art. 2. În baza art. 1, încetează numirea d-lui consilier judeţean Baciu 

Gabriel-Paul în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de 
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, precum şi în orice alte funcţii în care a fost numit, ales sau 
desemnat în calitate de ales local. 

 
Art. 3. Secretarul Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

Instituţiei Prefectului judeţului Buzău, Vicepreşedintelui ales precum şi 
publicarea acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene şi în Monitorul oficial 

al Judeţului Buzău. 
 

PREŞEDINTE, 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nr. 284 

BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2015 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. 
 
(7 consilieri judeţeni nu au participat la vot) 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 
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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare  
de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.165/CLM/2015, prin care se propune aprobarea criteriilor pentru acordarea 

unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale; 

- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi 

auditul Compartimentului Audit Public Intern; 
- prevederile art.15 - 17 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- prevederile art.28, alin.(2), (4) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările şI completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 şi 44 din Hotărârea Guvernului. nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001; 
- prevederilor art. 130 - 132 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată; 
  - prevederile art.13, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată. 
In temeiul  art. 36, alin. (1) şi (2), lit. d)  şi alin (6), lit.a), pct. 2 precum 

şi în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a admnistraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1.- Se aprobă criteriile proprii de acordare a ajutoarelor de urgenţă 
familiilor, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale pentru copiii din 
familiile care se află în situaţii de necesitate deosebite, prevăzute în anexa 
nr.1.   

Art.2.- Ajutoarele de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se 
acordă în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie în bugetul local, prin 
dispoziţia primarului emisă în urma efectuării anchetelor sociale de către 
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău. 

Art.3.- Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă 
familiilor, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale pentru copiii din 
familiile care se află în situaţii de necesitate, metodologie prevăzută în anexa  
nr. 2. 
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Art.4.- Se aprobă formularul cererii privind solicitarea ajutorului de 
urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale, prevuzut în anexa       
nr. 3.   

Art.5.- Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 243/2008 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă. 

Art.6.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.7.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Constantin Coman  

 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ; 
SECRETARUL                                                                               

MUNICIPIULUI BUZĂU,                                                                                   
Ștefan Nedelcu  

 
 

 
Buzău, 28 octombrie 2015 
Nr. 155 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi 

pentru,  - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 

consilieri prezenţi la şedinţă. 
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A N E X A  Nr. 1 
la Hotărârea nr.  155 din 28 octombrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

CRITERII PROPRII 

pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă  

şi a prestaţiilor financiare excepţionale 

 

 
 Ajutorul de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se acordă 

familiilor şi persoanelor singure defavorizate, cu domiciliul sau reşedinţa în 
municipiul Buzău, care se află în una dintre următoarele situaţii: 

 

1.  Persoanele care sufera de boli grave dovedite cu acte medicale de 
specialitate ce necesita investigatii medicale la clinici de specialitate, interventii 
chirurgicale in tara sau strainatate, asigurarea medicamentelor, procurarea 
unor dispozitive medicale, cu prescriptia medicului din care rezulta starea de 
urgenta şi al căror cost nu este suportat din bugetul asigurărilor de sănătate în 
cuantum maxim de la 1.000 lei/an până la 4.000 lei/an. 
  
2.  Cazul tinerilor şi copiilor proveniţi din centre rezidenţiale sau ai căror părinţi 
au decedat ori au un singur părinte al cărui venit nu depăşeşte 550/lei/lună/ 
membru de familie şi care au rezultate deosebite la învăţătură, pentru 
continuarea studiilor în cuantum maxim de 1.000 lei/an. 
  
3.  Sprijinirea persoanelor singure sau familiilor nevoiaşe, defavorizate, ale 
căror venituri sunt de până la 500 lei/lună/membru de familie sau persoana 
singură, în vederea achitării unei părţi din datoriile la utilităţile de strictă 
necesitate: apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică, datorii 
acumulate la întreţinere şI chirie în cuantum de până la 1.500lei/an; 
    
4.  În situaţia în care părinţii sau persoanele care au obligaţia de a întreţine 
copilul nu pot asigura, din motive independente de voinţa lor, satisfacerea 
nevoilor minime de locuinţă, îmbrăcăminte şi educaţie ale copilului, al căror 
venituri sunt de pănă la 500 lei/lună/membru de familie, în cuantum de pănă 
la 1.000 lei/an; 
 
5. În cazul decesului persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale 
cărei venituri nete pe membru de familie sunt de pănă la 500 lei/lună/membru 
de familie,  când persoana decedată nu a avut asigurate contribuţiile la fondul 
asigurărilor sociale de stat, urmaşii acestora neputând beneficia de ajutor de 
înmormântare din partea altor instituţii prin acordarea unui sicriu, a unui loc de 
veci şi/sau a unei sume de până la 1.500 lei. 
 
6. Pentru decesul unei persoane neidentificate sau identificate, lipsită  de 
susţinători legali care să asigure cheltuielile de înmormântare, în cuantum 
maxim de până la 3.000 lei. 
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7. Suportarea unei părţi din cheltuielile ocazionate de decesul unei persoane în 
străinătate, pentru repatrierea căreia familia nu are posibilităţi să suporte 
costurile ridicate, în cuantum de pănă la 5.000 lei. 
 
8. Suportarea, în cazurile sociale grave, a cheltuielilor pentru obţinerea 
certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei în familie; 
 
9. Pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuinţe au fost distruse 
parţial sau total în urma calamităţilor naturale sau fenomenelor meteorologice 
periculoase ( cutremure, inundaţii, alunecări de teren, căderi de arbori, 
grindină, incendii sau alte situaţii deosbite)şi care fac dovada în acest sens cu 
acte eliberate de organele competente, în cuantum maxim de pănă la 5.000 
lei. 
 
10.Pentru persoanele singure şi familiile defavorizate,al căror venit nu 

depăşeşte salariul minim net pe economie/ membru de familie/lună care cu 
ocazia sărbătorilor religioase ( Naşterea şi Invierea Domnului ) nu îşi pot 
procura minimum de alimente, în cuantum de pănă la 500 lei ( în bani şi/ sau 
alimente). 
 
11. Pentru persoanele fără venit şI cu probleme deosebite de sănătate, care 
urmează să se adreseze Comisiei de expertiză a persoanelor  cu handicap, în 
vederea obţinerii avizelor de specialitate, în cuantum de pănă la 250 lei. 
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A N E X A  Nr. 2 
la Hotărârea nr. 155  din 28 octombrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 

METOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ 
ȘI A PRESTAȚIILOR FINACIARE EXCEPȚIONALE 

FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR SINGURE CARE SE AFLĂ ÎN 
SITUAȚII DE NECESITATE 

 

 
In conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată şi a Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea si combaterea violenţei în familie, republicată,  

1. Ajutoarele de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se acordă, 
potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniu, de Primarul Municipiului 
Buzău, prin instituţia aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
şi anume Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău; 

2. Ajutoarele de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se stabilesc 
în bani sau în natură şi reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui 
standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi copilului, promovării şi garantării 
exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. 

3. (1) Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau 
persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor 
naturale, incendiilor, accidentelor, deceselor, precum şi pentru alte situaţii 
deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limita prevederilor 
bugetare anuale, pentru aceeaşi familie/persoană o singură dată pe an. 

(2)Ajutorul de urgenţă, în cazul victimei violenţei în familie, constă în 
acordarea cheltuielilor generate de eliberarea certificatului medico-legal, pe 
care ulterior îl vor prezenta, în copie, personalului Direcţia de Asistenţă Socială 
a Municipiului Buzău;   

4. Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă şi a 
prestaţiilor financiare excepţionale are la bază solicitarea scrisă a unui membru 
de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de 
personalul Direcţiei de Asistenţă Socială  din subordinea Consiliuluil Local prin 
care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în 
care se află familiile ori persoanele singure. 

5. Ajutorul de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se acordă la 
cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a 
reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite/copilului, conform formularului 
de cerere aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

6. Cererea este formularul tipizat care conţine date privind componenţa 
familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile deţinute, date 
referitoare la situaţia educaţională şi profesională a acestora, precum şi 
informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile particulare în care aceştia 
se află. 

7. Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare 
privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de 
persoana singură, precum şi de orice alte documente privind situaţia membrilor 
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familiei, prevăzute de lege, în funcţie de fiecare caz în parte, după cum 
urmează: 

a) acte de identitate ale tuturor membrilor de familie (buletin de identitate, 
carte de identitate, certificat de naştere, carte de identitate provizorie) 
(copie); 

b) certificat de căsătorie (copie) ; 
c) certificat de deces (copie); 

d) dovezi de venit (adeverinţe de salarizare, cupon de pensie, talon 

alocaţie); 
e) adeverinţă eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Buzău din care să rezulte că au (sau nu au) venituri din activităţi 
independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din 
investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal venituri din alte surse; 

f) certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Buzău ;  
g) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al 

minorului, potrivit legii; 
h) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 
i) certificatul de încadrare într-un grad de handicap, eliberat potrivit legii, 

de către Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap/ Comisia 
pentru protecţia copilului respectiv acte care atestă încadrarea în gradul 
I, II sau III de handicap, pentru persoanele aflate în întreţinere; 

j)  proces – verbal de constatare a incendiului /efectelor calamităţilor, 
eliberat de organele competente; 

k) adeverinţe de elev sau de student, eliberate în luna curentă sau în luna 
anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă (în 
adeverinţa de elev sau de student se va menţiona dacă beneficiază de 
bursă, tipul şi cuantumul acesteia); 

l) facturi fiscale insoţite de chitanţe, în original, pe numele celui care face 
solicitarea, care să reflecte cheltuielile de înmormântare; 

m) acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare- 
externare din spital, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii 
asupra capacităţii de muncă, reţete sau tratamente prescrise de medicul 
specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de medicul de 
familie/specialist, specificându-se diagnosticul şi tratamentul 
medicamentos propus, durata tratamentului etc); adeverinţă eliberată de 
Casa judeţeană de Sănătate din care să rezulte că investigaţia sau 
tratamentul solicitat nu este suportată din bugetul asigurărilor de 
sănătate. 

n) orice acte care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de 

urgenţă. 
   8. Dosarul întocmit de persoana îndreptăţită, reprezentantul familiei sau 
reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite/copilului, conţinând cererea 
însoţită de documentele prevăzute la pct.7, în funcţie de fiecare caz în parte, 
se va depune la registratura Primăriei Municipiului Buzău sau la Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Buzău. 

9. Personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Buzău verifică şi confruntă datele înscrise în cerere cu actele 
doveditoare şi va efectua ancheta socială la domiciliul sau reşedinţa 
solicitanţilor de ajutor de urgenţă.Prin ancheta socială se va constata situaţia 
de necesitate sau după caz situaţia de urgenţă în care se află familia sau 
persoana singură.  
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În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare 
întocmirii dosarului sau informaţiile necesare pentru realizarea anchetei 
sociale, se consideră că persoana/familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare 
a ajutorului de urgenţă; 
   10.   După efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din cadrul 
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului  Buzău, va analiza fiecare dosar şi 
va face propuneri de aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă sau a prestaţiilor financiare excepţionale, de stabilire a 
cuantumului ajutorului în limita prevederilor bugetare aprobate, propuneri care 
vor fi verificate şi avizate de directorul executiv al  direcţiei. 

11.   Pentru cererile care nu au îndeplinit condiţii de acordare a ajutorului 
de urgenţă sau a prestaţiei finaciare excepţionale, personalul de specialitate 
din cadrul Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău va înainta 
solicitantului o adresă prin care i se comunică faptul că cererea a fost respinsă 
şi care sunt motivele respingerii. 
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A N E X A  Nr. 3 
la Hotărârea nr. 155  din 28 octombrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

              Formular cerere 
 

DOMNULE PRIMAR, 
 

Subsemnatul/a____________________________cu domiciliul/reşedinţa în 
municipiul Buzău, strada________________________________, nr.______, 

bloc_____, ap.____,fară forme legale la  
adresa________________________________, vă rog să-mi aprobaţi un 

ajutor de urgenţă/prestaţie financiară excepţională, pentru a depăşi 
următoarea situaţie: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
__________________. 

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente care dovedesc situaţia 
grava in care  ne aflăm; 

□ 1.copie dupa actele de identitate 
□ 2. copie dupa actele de venit 

□ 3.adeverinte de venit eliberate de Administraţia Finantelor Publice pentru toţi 
membrii familiei cu vârsta peste 18 ani eliberate în luna curentă depunerii 

cererii, 
□ 4.certificate fiscale eliberate de Direcţia Economică a Municipiului Buzău 

pentru toţi membrii familiei cu varsta peste 18 ani din care să rezulte bunurile 
aflate în proprietatea persoanei în cauză, 

□ 5.documente medicale din care sa reiasă starea de sănătate a solicitantului, 
precum si reţete, trimiteri pentru investigatii medicale sau tratament 

□ 6. dovadă privind datoriile acumulate (apa, intretinere, curent electric, chirie) 

□ 7.Adeverintă de la CJAS Buzău din care rezultă că ratamentului sau 
investigaţia medicală nu se suportă din bugetul asigurărilor de stat 

□ 8.proces verbal IJSU 
□9. alte documente ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Declar că eu şi membrii familiei mele nu deţinem mai mult de 2 ha pămant, 
nu avem în proprietate alte clădiri sau alte spaţii de locuit în afara locuinţei de 

domiciliu, nu deţinem autoturism cu vechime mai mica de 10 ani, sau alte 
vehicule şi avem un venit lunar/membru de familie de ________________ lei. 
 

Data_________  
               Am citit prezenta cerere, drept 

                                     pentru care semnez 

       _____________ 
 

[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 

 



250 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului  serviciului 

public de salubrizare din municipiul Buzău 
 
 
 

 
Consiliul Local al municiului Buzău , judeţul Buzău , întrunit în şedinţă 

ordinară ;  
 Având în vedere :  

- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată 
sub nr. 190/CLM/05.10.2015 prin care se propune aprobarea Regulamentului  

serviciului public de salubrizare  din municipiul Buzău; 
- raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului  , precum şi 

avizul comisiilor de specialitate ale Consilului Local al municipiului Buzău ;  
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciul public 

de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 77 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 
a serviciilor  publice de salubrizare, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 

433/2004, 
- prevederile art. 12 alin (3) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată, 

- prevederile art. 129 ale Ordinului ANRSC nr. 82/9 martie 2015 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit.d) şi alin.(6), lit.a-14), 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 Ș T E : 
 
         Art. 1.- Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare din 

municipiul Buzău, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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  Art.2. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
128 din 28 iulie 2005  pentru aprobarea Regulamentului  serviciilor publice de 

salubrizare din municipiul Buzău 
Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului de 

Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Constantin Coman 

 
 
 

 
 
 
 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                      SECRETARUL  

                                                    MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                       Ștefan Nedelcu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 28 octombrie 2015  
Nr.  164 
 

 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.a) din Legea  nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată şi actualizată, cu un număr de  21 voturi 

pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 

consilieri prezenţi la şedinţă. 
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REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare a municipiului 
Buzău 

CAP. I 
Dispozitii generale 

SECŢIUNEA 1 
Domeniul de aplicare 

ART. 1 

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de 
salubrizare a municipiului Buzău, denumit in continuare serviciu de salubrizare, 

infiinţat si organizat la nivelul municipiului, pentru satisfacerea nevoilor 
populaţiei, ale instituţiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul 

unităţii administrativ-teritoriale. 
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfăsurarea 

serviciului de salubrizare, definind modalităţile si condiţiile ce trebuie 
indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de 

performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator. 
(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, 

recepţionarea, exploatarea si intreţinerea instalaţiilor si echipamentelor din 
sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice 

in vigoare. 
(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si 

de modul in care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul 
unităţii administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului 

regulament. 
(5) Condiţiile tehnice si indicatorii de performanţă prevăzuţi in prezentul 

regulament- au caracter obligatoriu. 

ART. 2 

Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: 

a) colectarea separată si transportul sparat al deseurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice electronice şi acumulatori;  

b)colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a 
deseurilor; 

d)operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare; 

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;  
f) măturatul, spălatul, stropirea si intreţinerea căilor publice; 

g) curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ; 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora 
unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare; 
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j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

k)dezinsecţia, dezinfecţia si deratizarea. 

ART. 3 

Modul de organizare si funcţionare a serviciului de salubrizare are la baza 
următoarelor principii: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

c) conservarea si protecţia mediului inconjurător; 
d) asigurarea calităţii si continuităţii serviciului; 

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 
f) securitatea serviciului; 

g) dezvoltarea durabilă; 
i) poluatorul plăteşte. 

ART. 4 

Termenii si noţiunile utilizate in prezentul regulament se definesc după cum 
urmează: 

4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în 

continuare A.N.R.S.C.;  
4.2. biodeşeuri - conform definiţiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, republicată;  
4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, 

prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile 
biodegradabile colectate separat supuse compostării;  

4.4. colectare - conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, 

republicată; 
4.5. colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 

nr. 211/2011, republicată;  
4.6. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă 

sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării 
deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă;  

4.7. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată 
a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură 

spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 
 4.8. depozit - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu 
substanţe chimice sau prin culturi microbiene;  

4.10. deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are 

intenţia sau obligaţia să le arunce;  
4.11. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau 

aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate 
material;  

4.12. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport 
şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea 

evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra 
mediului înconjurător;  
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4.13. deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din 
activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

locuinţelor;  
4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care 

satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie;  
4.15. deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv 

fracţiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase, cu completările ulterioare;  

4.16. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv 
fracţiile colectate separat;  

4.17. deşeuri periculoase - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 

nr. 211/2011, republicată;  
4.18. deşeuri de producţie - deşeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac 

parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 laHotărârea Guvernului nr. 
856/2002, cu completările ulterioare; 

 4.19. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un 
proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;  

4.20. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv 
cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile;  

4.21. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt 
destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite 

de la animale;  
4.22. deşeuri similare - deşeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie 

şi instituţii care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt 
comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din 

agricultură şi din activităţi forestiere;  

4.23. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite 
din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din 

depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă;  
4.24. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe care, 

datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de 
colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de 

vedere al preluării şi transportului; 
 4.25. deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la 

Legea nr. 211/2011, republicată; 
 4.26. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu 

substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;  
4.27. dezinsecţie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă 

sau adult cu substanţe chimice specifice; 
4.28. eliminare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 

211/2011, republicată; 

4.29. gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 211/2011, republicată;  

4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de 
canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 

4.31. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără 
recuperare de energie, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare 

privind incinerarea deşeurilor; 
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4.32. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi 
echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără 

recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal 
sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, 

republicată;  
4.33. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, 

realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de 
calitate, urmăriţi la nivelul operatorului; 

4.34. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se 
recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul 

de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia; 
4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin aplicarea 

unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de 

curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor 
urbane sau rurale;  

4.36. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se 
modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, 

incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, 
nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv 

activitatea de îngropare a acestora;  
4.37. producător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la 

Legea nr. 211/2011, republicată;  
4.38. reciclare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 

211/2011, republicată;  
4.39. reţetă - ansamblu de specificaţii care descriu materialele utilizate pentru 

o anumită operaţiune pe sortimente, cantităţi, concentraţii ale soluţiilor pentru 
o anumită operaţiune de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie şi un anumit tip 

de obiectiv;  

4.40. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru 
păstrarea unui aspect salubru al localităţilor;  

4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, 
echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor 

aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;  
4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a 

deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici 
specializaţi în valorificarea acestora;  

4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, 
cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea 

îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;  
4.44. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a 

deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de 
tratare;  

4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea 

apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, 
pe spaţiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor 

instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii 
stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului;  

4.46. tratare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicată;  
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4.47. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în 
amestec utilizând operaţii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunţire, 

omogenizare, uscare şi operaţii de tratare biologică prin procedee aerobe 
şi/sau anaerobe;  

4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin 
alunecare a deşeurilor;  

4.49. utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;  

4.50. valorificare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicată;  

4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un 
virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la 

animale la om. 

ART. 5 
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri 

tehnico-edilitare specifice care, impreună cu mijloacele de colectare si 
transport al deseurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, 

denumit in continuare sistem de salubrizare. 
(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si 

funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii si echipamente specifice 
destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: 

a) puncte teritoriale de colectare separată a deseurilor; 
b) staţii de producere a compostului; 

c) staţii de transfer; 
d) staţii de sortare; 

e) baze de garare şi intreţinere  a autovehiculelor specifice serviciului de  
salubritate; 

f) depozite de deşeuri; 
g) staţii de tratare mecano-biologice ; 

h) incineratoare. 
 

ART. 6 
Operatorul de salubrizare trebuie să indeplinească, la nivelul utilizatorilor, 

indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
anexa nr. 1 la prezentul regulament. 

 
ART. 7 

(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului 
Buzău au garantat dreptul de a beneficia pe bază de contract de serviciul de 

salubrizare. 
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice 

privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la 
structura tarifară si la clauzele contractuale. 

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare 
a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizand numai mijloace si 

utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul 
sănătăţii publice si al protecţiei mediului. 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea 
serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice 
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locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care sunt menţionate in contractul 
de delegare sau in hotărarea de dare in administrare a serviciului. 

 
SECŢIUNEA a 2-a 

Documentaţia tehnică 
 

ART. 8 
(1) Prezentul regulament stabileste documentaţia tehnică pentru toţi operatorii 

care asigură serviciul de salubrizare. 
(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatării, precum si 

modul de intocmire, actualizare, păstrare si manipulare a acestor documente. 
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, 

păstrare si reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de 
exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii. 

 
ART. 9 

(1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in funcţie de specificul activităţii 
de salubrizare prestate, următoarele documente: 

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 
b) planul cadastral si situaţia terenurilor din aria de deservire; 

c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor si instalaţiilor aflate in 
exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; 

d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, avand notate toate 
modificările sau completările la zi; 

e) cărţile tehnice ale construcţiilor; 
f) documentaţia tehnică a utilajelor si instalaţiilor si, după caz, autorizaţiile de 

punere in funcţiune a acestora; 
g) procese-verbale de constatare in timpul execuţiei si planurile de execuţie ale 

părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 
h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele 

de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele 
instalaţiilor si reţelelor etc.; 

i) documentele de recepţie, preluare si terminare a lucrărilor cu: 
1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 

2. procese-verbale de verificări si probe, inclusiv probele de performanţă si 
garanţie, buletinele de verificări, analiză si incercări; 

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
4. procese-verbale de punere in funcţiune; 

5. lista echipamentelor montate in instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemnează 

rezolvarea neconformităţilor si a remedierilor; 
7. documentele de aprobare a recepţiilor si de predare in exploatare; 

j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de 
detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu si de 

detaliu ale fiecărui agregat si/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile si 
cataloagele pieselor de schimb; 

k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei 
de montaj privind manipularea, exploatarea, intreţinerea si repararea 

echipamentelor si instalaţiilor, precum si cărţile/fisele tehnice ale 
echipamentelor principale ale instalaţiilor; 
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l) normele generale si specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui 
echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi; 

m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, 
planul de apărare a obiectivului in caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii 

excepţionale; 
n) regulamentul de organizare si funcţionare si atribuţiile de serviciu pentru 

intreg personalul; 
o) avizele si autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, 

instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute in condiţiile 
legii; 

p) inventarul instalaţiilor si liniilor electrice conform instrucţiunilor in vigoare; 
q) instrucţiuni privind accesul in incintă si instalaţii; 

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea 
personalului; 

s) registre de control, de sesizări si reclamaţii, de dare si retragere din 
exploatare, de admitere la lucru etc.; 

t) bilanţul de proiect si rezultatele bilanţurilor periodice intocmite conform 
prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu. 

(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor intocmi, 
completa si păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a 

construcţiei". 
 

ART. 10 
(1) Documentaţia de bază a lucrărilor si datele generale necesare exploatării, 

intocmită de operatorii economici specializaţi in proiectare, se predă titularului 
de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. 

(2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligaţia de a corecta 
toate planurile de execuţie, in toate exemplarele in care s-au operat modificări 

pe parcursul execuţiei si, in final, să inlocuiască aceste planuri cu altele noi, 
originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, si să predea proiectul, 

inclusiv in format optoelectronic, impreună cu instrucţiunile necesare 
exploatării, intreţinerii si reparării instalaţiilor proiectate. 

(3) Organizaţiile de execuţie si/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea 
lucrărilor, să predea si schemele, planurile de situaţii si de execuţie modificate 

conform situaţiei de pe teren. In cazul in care nu s-au făcut modificări faţă de 
planurile iniţiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele 

confirmarea că nu s-au făcut modificări in timpul execuţiei. 
(4) In timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia 

intocmită de proiectant, fără avizul acestuia. 
 

ART. 11 
(1) Unitatea administrative-teritorială a Municipiului Buzău deţinătoare de 

instalaţii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum si operatorul 
care a primit in gestiune delegată serviciul de salubrizare, in totalitate sau 

numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-si organizeze o 
arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. 

(1), organizată astfel incat să poată fi găsit orice document cu usurinţă. 
(2) La incheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei 

publice locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare comunitare, pe bază de 
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proces-verbal, intreaga arhivă pe care si-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea 
de către acesta a vreunui document original sau copie. 

 
SECTIUNEA a 3-a 

Indatoririle personalului operativ 
 

ART. 12 
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care 

deservesc construcţiile, instalaţiile si echipamentele specifice destinate prestării 
serviciului de salubrizare avand ca sarcină principală de serviciu supravegherea 

sau asigurarea funcţionării in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalaţie 
sau intr-un ansamblu de instalaţii. 

(2) Subordonarea pe linie operativă si tehnico-administrativă, precum si 
obligaţiile, drepturile si responsabilităţile personalului de deservire operativă se 

trec in fisa postului si in procedurile operaţionale. 
(3) Locurile de muncă in care este necesară desfăsurarea activităţii se 

stabileste de operator in procedurile proprii in funcţie de: 
a) gradul de periculozitate a instalaţiilor si a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 
c) gradul de siguranţă necesar in asigurarea serviciului; 

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor si procesului tehnologic. 
 

ART. 13 
(1)In timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea 

instalaţiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare, 
instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru si 

dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-
administrativă. 

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se 
asigure:  

a) protejarea sănătăţii populaţiei;  
b) protecţia mediului înconjurător;  

c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţii; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi 

reciclarea acestora; 
e) continuitatea serviciului. 
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CAP. II 
ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 

 
SECŢIUNEA 1 

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al 
deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 

 
 

ART. 14  
Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul 

municipiului Buzău şi transportate la staţiile/instalaţiile de tratare stabilite de 
unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea şi 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare: 
a) deşeuri reziduale;  

b) deşeuri biodegradabile; 
 c) deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri 

de ambalaje; 

d) deşeuri periculoase din deşeurile menajere;  
e) deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori 

economici 
 

ART. 15 
 Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează 

deseuri trebuie să cunoască: 
a) tipul si cantitatea de deseuri care urmează să fie eliminate; 

b) cerinţele tehnice generale; 
c) măsurile de precauţie necesare; 

d) informaţiile privind originea, destinaţia si tratarea deseurilor, precum si tipul 
si cantitatea de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor 

competente. 
. 

ART. 16  
(1) Operatorul, împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, are 

obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor 
deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare prestării 

activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi 
deşeurilor similare.  

(2) Consiliul Local al Municipiului Buzău poate aproba tarife diferenţiate, 
stimulative pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale. Tarifele 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, vor fi valabile 
până la expirarea contractului de delegare încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Buzău şi operatorul de salubritate, în condiţiile ajustării prevăzute 
de Ordinul ANRSC nr.109 din 9.07.2007. 

(3) Consiliul Local al Municipiului Buzău instituie taxe speciale prin hotărâre de 
consiliu in  sarcina utilizatorilor care nu deţin contract cu operatorul de 

salubrizare. Taxa specială se aplică pe perioada în care utilizatorul nu are 
contract cu operatorul de salubrizare. 
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 (4) Operatorul are obligaţia, in condiţiile alin. (3), de a dota spaţiile de 
colectare pentru toţi producătorii de deseuri, chiar dacă acestia nu au contract 

de prestare incheiat cu acesta. 
(5) Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligaţia în condiţiile alin. (3) de a 

achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru 
acestia. 

 
ART. 17  

(1)Consiliul Local al Municipiului Buzau, asociațiile de proprietari, persoanele 
fizice si juridice producătoare de deseuri municipale au obligația să realizeze 

activitatea de colectare separate îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor 
solide, potrivit specificului locului de producere a deseurilor, in condiţii salubre, 

in spaţii special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de operatorul 
de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deseurilor de acest 

tip. Este interzisă aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele special 
amenajate și autorizate. 

(2) Fracţia biodegradabilă din deşeurile menajere şi similare va fi colectată 
separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop puse la 

dispoziţie de operatorul de salubrizare prin custodie, închiriere sau vânzare şi 
vor fi transportate şi predate la instalaţiile de tratare stabilite de unitatea 

administrativ-teritorială. 
(3) În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare 

amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare 
prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în 

recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă 
ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului.  

(4) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor 
tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt 

destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie 

adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 

privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite 
tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. 

 
ART. 18  

(1) Punctele de colectare sunt dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite 
de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu 

numărul de utilizatori arondaţi şi cu frecvenţa de ridicare, asigurând condiţii de 
acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.  

(2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte 
conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţilor. 

Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectarem și 
pe baza experienței proprii a operatorului. 

(3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a 

deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare 
realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu 

rămână urme vizibile.  
(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea 

numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este 
insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor.  
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(5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi 
dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în 

cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului ori operatorului în 
cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. 

(6) Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, 
care nu dispun de spaţiile interioare de colectare a deşeurilor se vor amenaja 

puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată 
a deşeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia 

locală de dezvoltare a serviciului şi amplasate în locuri care să permită accesul 
uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor 

de colectare se va face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu 
destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 10 m.  

(7) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin 

grija autorităţilor administraţiei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate 
sau asfaltate şi în cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei 

provenite din exfiltraţii ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de 
preluare, racordate la reţeaua de canalizare.  

(8) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare 
urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. 

 
ART. 19 

(1) În funcţie de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de 
dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităţilor, colectarea în 

containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează astfel:  
a) deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt 

de tip:  
1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;  

2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);  
3. ouă întregi; 

4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează 

separat);  
5. excremente ale animalelor de companie;  

6. scutece/tampoane;  
7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);  

8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;  
9. lemn tratat sau vopsit;  

10. conţinutul sacului de la aspirator;  
11. mucuri de ţigări;  

b) deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt 
de tip:  

1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;  
2. resturi de pâine şi cereale;  

3. zaţ de cafea/resturi de ceai; 
 4. păr şi blană;  

5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;  

6. coji de ouă;  
7. coji de nucă;  

8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);  
9. rumeguş, fân şi paie;  

10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);  



263 

 

11. plante de casă;  
12. bucăţi de lemn mărunţit;  

13. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.  
c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează 

în recipiente de culoare albastră;  
d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în 

recipiente de culoare galbenă;  
e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe 

culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu 
deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică. 

 
ART. 20 

(1) După colectare, deşeurile menajere şi deşeurile similare vor fi supuse 
procesului de sortare/tratare. 

 (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor 

reciclabile colectate separat. 
 

.ART. 21 
 (1) Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele 

frecvenţe de colectare:  
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;  

b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale, o dată pe săptămână.  
(2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvenţe 

de colectare:  
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile din clopote amplasate in 

baterii;  
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale: 1. zilnic, în perioada 1 aprilie-

30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, pieţe, 
spitale, grădiniţe şi creşe şi o dată la două zile în celelalte cazuri; 2. o dată la 

cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie. 

 
ART. 22  

(1) Colectarea deşeurilor menajere şi similare se poate face în următoarele 
moduri:  

a) colectarea în containere/recipiente închise;  
b) colectarea prin schimb de recipiente;  

c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de 
operator;  

d) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare 
şi de protecţie a mediului.  

(2) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar 
autovehicule special echipate pentru transportul acestora. 

(3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu 
existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va 

asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii 

de siguranţă şi de eficienţă.  
(4) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face 

direct din recipiente.  
Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în 

autovehicule.  
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(5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze 
recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească 

deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi 
aşezate în locul de unde au fost ridicate.  

(6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii 
accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută 

colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, 
astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această 

activitate.  
(7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule 

întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul 
curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă 

containerele de colectare.  

(8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt 
depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, 

înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi despre suma 
suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deşeuri. 

(9) Operatorul licenţiat pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi 
transport separat al deşeurilor cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim 

special, are obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care 
producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de 

curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, 
recuperare, reciclare, eliminare sunt suportate de către Consiliul Local al 

Municipiului Buzău. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, 
acesta este obligat să suporte cheltuielile efectuate de autoritatea 

administraţiei publice locale, cît şi sancţiunile contravenţionale. 
(10) In situaţia in care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnicoedilitare 

aferente infrastructurii, este impiedicată utilizarea punctelor de colectare 
stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor 

municipale si/sau al oricărui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificării 
transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe 

utilizatorii despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare 
care se utilizează in această perioadă si programul de colectare. 

(11) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de 
colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare 

suficiente si să reducă intervalul intre două colectări succesive, dacă este 
cazul. 

(12 In cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau 
diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să 

anunţe această situaţie si să factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv 
realizate. 

(13)După colectare, deseurile municipale vor fi supuse procesului de sortare 
avînd în vedere că in aria administrativ teritorială a localităţii există staţie de 

sortare. 
(14) Este interzisă depozitarea fără sortarea prealabilă a deseurilor municipale. 

 
ART. 23  

(1) Pe teritoriul municipiului Buzău transportul deseurilor menajere şi al 
deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
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echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, in funcţie de 
provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de 

salubrizare în calitate de delegat al serviciului de salubrizare, care trebuie să 
utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevăzute cu 

dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită 
imprăstierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de 

lichide in timpul transportului. 
(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei 

pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide 
speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de esapament), si să 

prezinte o bună etanseitate a benelor de incărcare fără scurgeri de levigat sau 
alte lichide. 

(3) Autovehiculele care transportă deseuri municipale trebuie să aibă un aspect 
ingrijit si să fie personalizate cu sigla operatorului. 

(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, 
structura localităţilor si structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea 

tehnică necesară pentru intervenţie in cazul unor accidente sau defecţiuni 
apărute in timpul transportării deseurilor. 

(5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie să fie instruit 
pentru efectuarea transportului in condiţii de siguranţă, să deţină toate 

documentele de insoţire si să nu abandoneze deseurile pe traseu. 
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus 

risc pentru sănătatea populaţiei si a mediului, care au fost aprobate de 
autorităţile administraţiei publice locale.  

(7) Consiliul Local al municipiului Buzău stabileşte intervalul orar de colectare a 
deseurilor municipale, in funcţie de trafic si de posibilităţile de acces ale 

operatorului la spaţiile de colectare. 
 (8) Vehiculele vor fi intreţinute astfel incat să corespundă scopului propus, 

benele si containerele vor fi dezinfectate şi spălate ori de câte ori este nevoie 
in interior si la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau 

in actele normative in vigoare, numai in spaţiile care sunt dotate cu sisteme de 
colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de 

canalizare al localităţii. 
Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia 

de epurare a apelor uzate a localităţii, dacă nu există staţie de epurare proprie. 
 

ART. 24 
Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul 

public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le 
predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a 

anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării 
anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi 

şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru 
această activitate în condiţiile legii. 

 
ART. 25 

 (1)Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizează cu maşini 
specializate pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase. Colectarea 

se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât 
programul de colectare, cât şi punctele de staţionare a maşinii vor fi 
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comunicate cetăţenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul 
fiecărui an. Deşeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate şi 

stocate temporar în spaţiile special amenajate în acest scop. Preluarea, 
stocarea temporară, precum şi tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

menajere se realizează în condiţiile legii. 
 

(2) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului 
sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete 

medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor 
rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. 

Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi 
cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze 

deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din 

metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă 
medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor 

respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depozitarea deşeurilor 
rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor 

municipale. 
 

ART. 26 
(1) În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt 

responsabili numai pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este 
interzisă amestecarea cu deşeurile similare sau predarea către operatorii de 

salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a următoarelor categorii de deşeuri 
rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/ori 

cercetări conexe: 
a) obiecte ascuţite;  

b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge 

conservat;  
c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale 

privind prevenirea infecţiilor; d) substanţe chimice periculoase şi 
nepericuloase;  

e) medicamente citotoxice şi citostatice;  
f) alte tipuri de medicamente;  

g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.  
(2) Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în 

condiţiile reglementate de legislaţia specifică, aplicabilă deşeurilor medicale. 
Colectarea, transportul şi eliminarea acestor tipuri de deşeuri se realizează de 

către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii. 
 

ART. 27  
(1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, 

precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele 

decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi preluate 
cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.  

(2) Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligaţia de a organiza colectarea, 
transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi operatori economici.  
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(3) Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate 
periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi 

aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.  
(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea 

zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri 
voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de 

salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor 
voluminoase spre instalaţiile de tratare.  

(5) Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în 
vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de 

autoritatea locală şi amenajate în acest scop şi unde există căi de acces pentru 
mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului 

limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de 

autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijlocul de transport în 
locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.  

(6) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul 
acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu 

specificarea caracteristicelor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, 
operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cea 

aprobată de autoritatea administraţiei publice locale, în cadrul programelor de 
colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea 

volumului deşeurilor preluate şi capacitatea de transport afectată, se justifică 
din punct de vedere economic.  

(7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor 
voluminoase din care să rezulte: 

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instalaţia 
de tratare; 

b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;  

c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi 
privat; d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;  

e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri. 
 

ART. 28 
Operatorii economici producători de deseuri, precum si operatorii economici 

specializaţi in conceperea si proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera 
deseuri au următoarele obligaţii: 

a) să adopte, incă de la faza de concepţie si proiectare a unui produs, soluţiile 
si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii 

deseurilor; 
b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deseuri 

rezultate din activităţile existente; 
c) să nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;  

d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deseuri 
in mediu; 

e) să ia măsurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor să se facă in 
condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului 

si a prezentului regulament; 
f) să nu abandoneze deseurile si să nu le depoziteze in locuri neautorizate; 

g) să separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificării sau 
eliminării acestora. 
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ART. 29 

Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor 
municipale au şi următoarele obligaţii:  

a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, 
din care să rezulte provenienţa deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri 

transportate, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri 
transportate şi codificarea acestora conform legii;  

b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru 
sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile 

administraţiei publice locale; 
c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale 

utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia 
celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;  

d) să informeze populaţia privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi 

modalităţile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea 
populaţiei se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin 

distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi educative, prin clipuri 
publicitare la radio şi televiziune. 

 
SECŢIUNEA a 2-a  

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

 
ART. 30 

Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate 
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

locuinţelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, 
ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale 

plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea. 
 

ART. 31 
(1) Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin grija 

deţinătorului/producătorului şi sunt transportate de către operator în baza unui 
contract de prestări servicii la instalaţiile de concasare/sortare/valorificare 

stabilite de autoritățile locale sau la depozitul conform, dacă acestea nu pot fi 

valorificate.  
(2) Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către autorităţile 

administraţiei publice locale este condiţionată de existenţa unui contract de 
prestări servicii incheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea 

deseurilor rezultate din construirea/refacerea drumurilor, din demolări si 
construcţii. Executantul lucrării are obligaţia de a precolecta deseurile rezultate 

din activitatea sa in containere specializate proprii sau puse la dispoziţie de 
către operatorul de salubrizare. Transportul, in vederea depozitării deseurilor 

rezultate din activităţile enumerate, se realizează numai cu mijloacele 
operatorului de salubrizare, in baza unui contract de prestări servicii. 

(3) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere 
standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor 

deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.  
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(4) Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează 
în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport 

prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea 
prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. 

(5) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se 
vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată 

în aer să fie sub concentraţia admisă.  
 

ART. 32 
Eliminarea deşeurilor se face la depozitul conform, în sectoarele stabilite 

pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea 
condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.  

 

ART. 33 
 (1) Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu 

celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze 
fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta 

echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.  
(2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii 

trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru 
avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să fie inscripţionate cu 

avertizarea "PERICOL DE MOARTE".  
 

ART. 34 
Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări 

pe domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale. 
 

SECŢIUNEA a 3-a 
Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor 

 
ART. 35 

(1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de 
prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică.  

(2) Operatorul trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un 
grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor.  

(3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte 
legislaţia în vigoare şi să fie în concordanţă cu planurile de gestionare a 

deşeurilor la judeţean şi al municipiului Buzău.  
 

ART. 36 
(1) Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent 

vegetale provenite din parcuri, grădini, curţi şi alte spaţii verzi vor fi 
transportate la staţia de compostare stabilită de Consiliul local al Municipiului 

Buzau pentru obţinerea de compost, care trebuie să îndeplinească condiţiile de 

calitate pentru utilizarea sa în agricultură.  
(2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de 

compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi 
neutralizare.  
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ART. 37 
 În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale localităţii se pot 

amenaja instalaţii proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, 
care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m 

de locuinţe, în incinta gospodăriei.  
 

ART. 38 
Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizaţii de 

funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurânduse monitorizarea emisiilor 
de gaze reziduale în atmosferă.  

 
ART. 39 

 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la 

instalaţiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să 
întocmească documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării 

termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.  
(2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, 

conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se 
accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare.  

(3) Trebuie cunoscute:  
a) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor;  

b) toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să 
suporte tratamentul de incinerare;  

c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi 
măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor.  

 
ART. 40  

Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, 

neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât 
cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă.  

 
SECŢIUNEA a 4-a 

Sortarea deşeurilor municipale în staţiile de sortare 
 

ART. 41 
(1) Deşeurile de hârtie şi carton, de plastic şi metal colectate separat de la toţi 

producătorii de deşeuri pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale se 
transportă către staţia de sortare numai de către operatorul licenţiat 

A.N.R.S.C. care are contract de delegare a gestiunii încheiate cu Consiliul Local 
al Municipiului Buzău 

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcţie de cerinţele de 
calitate solicitate de operatorii reciclatori.  

(3) În situaţia în care transportul deşeurilor sortate de la staţia de sortare 

către instalaţiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de 
delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au 

contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul staţiei de sortare, în 
condiţiile legii.  
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ART. 42 
(1) Deşeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deşeuri vor fi 

transportate de către operatorii de salubrizare la spaţiile de stocare temporară, 
special amenajate în incinta staţiei de sortare sau a staţiilor de transfer.  

(2) Operatorul staţiei de sortare asigură predarea către operatorii reciclatori a 
deşeurilor de sticlă colectate separat.  

 
ART. 43 

Operatorul care asigură activitatea de sortare a deşeurilor are şi următoarele 
obligaţii specifice: 

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce 
urmează a fi sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;  

b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând 

formarea de stocuri;  
c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care 

îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora;  
d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare 

a deşeurilor.  
 

ART. 44 
 Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească 

cel puţin următoarele condiţii: 
a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru 

primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de 
deşeu reciclabil;  

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu 
transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în 

termenul de valabilitate; 

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa 
pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare;  

d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare;  
e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor 

în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de 
epurare a apelor uzate aparţinând localităţii; 

f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;  
g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista 

posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri;  
h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 

i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare care să asigure o 
luminanţă necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei;  

j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul;  
k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de 

materiale reciclabile. 

 
SECŢIUNEA a 5-a  

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice  
 

ART. 45 
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(1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a 
rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul 

păstrării unui aspect salubru al domeniului public.  
(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a 

acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul local 
al Municipiului Buzău, stabileşte intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de 

stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de 
prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc 

aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire şi spălare nu 

se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.  
(4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în 

ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat 

sunt stabilite de beneficiar şi se regăseşte în graficul de lucrări aprobat în 
funcţie de condiţiile meteorologice existente.  

(5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau 
de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer 

ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească 
concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. Pentru evitarea 

formarii prafului si pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de 
maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, 

daca praful nu este umectat ca urmare a conditiilor naturale sau daca 
temperature exterioara, în zona maturata, nu este mai mica decât cea de 

înghet. 
 (6) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o 

stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, 
operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de 

salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste 

lucrări edilitare.  
(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o 

stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto, 
operatorul de salubrizare nu va efectua operaţiile de salubrizare stradală pe 

perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de 
salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.  

(8) Autoritatea administraţiei publice locale, prin administratorul reţelelor 
stradale din municipiul Buzău, are obligativitatea ca la predarea 

amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de 
salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare 

în carosabil/trotuare. 
 

 ART. 46 
(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de 

desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe 

anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în 
care nu se poate realiza măturatul mecanic. 

(2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă 
sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau 

îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.  
(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata 

zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al 
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parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau 
în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al 

domeniului public.  
(4) Operaţiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, 

cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care 
temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.  

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual 
se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii 

special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.  
(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul 

colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, 
scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea.  

(7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu 

au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la 
depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare.  

 
ART. 47 

(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 
octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice 

locale, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete. 
(2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în 

care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.  
(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi 

pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din 
zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea. 

ART. 48 
(1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe 

trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. 

(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis 
spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu 

sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.  
(3) Operaţiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcţie de 

condiţiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puţin 
7°C.  

(4) Dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi, 
operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-

17,00, nu se execută. 
(5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea 

operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate 
măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de 

confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două 
zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie. 

(6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale 

despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, 
stropire sau măturare.  

(7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de 
măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în 

caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună. 
(8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, 

măsurată de la bordură spre axul median al străzii.  
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ART. 49 
(1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai 

apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Buzău sau din apele de 

suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice 
locale, pe baza avizului sanitar.  

(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa 
industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul 

operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.  
(3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează 

pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare. 

(4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de 

autoritatea administraţiei publice locale. 
 

SECŢIUNEA a 6-a 
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ 
 

ART. 50 
(1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii 

îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, 
precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.  

(2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în 
timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu 

autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile 
necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va 

cuprinde măsuri:  
a) pregătitoare;  

b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;  

c) de prevenire şi combatere a poleiului.  
 

ART. 51 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, împreună cu operatorul, va lua măsurile 

de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: 
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul 

localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;  
b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 

c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii.  
 

ART. 52 
La nivelul Municipiului Buzău se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, 

programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde 
cel puţin:  

a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 

b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi 
încărcare a zăpezii; 

c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;  
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;  
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e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe, cămine de 
bătrâni, staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ);  

f) lista mijloacelor de comunicare; 
g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi 

numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; 
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de 

canalizare şi a gurilor de scurgere;  
i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun; 

j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii; 
k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 

 
ART. 53 

 Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale 

antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în 
pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor 

şi al cursurilor de apă.  
 

ART. 54 
(1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie 

de condiţiile specifice din teren.  
(2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în 

funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a 
muncii.  

(3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenţii încheiate cu 
Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza 

pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a 
cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. 

(4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona 

preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării 
poleiului.  

 
ART. 55 

(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de 
circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării 

pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în 
comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor mijloacelor de transport, căile 

de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie 
practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.  

(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 
12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu 

prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.  
(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor 

străzilor şi aleilor din cadrul localităţii.  

(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât 
rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa 

rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. 
 

ART. 56 
(1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din 

localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special 
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întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de 
iarnă".  

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul 
împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale, constituie documentul 

primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate.  
(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele:  

a) numele şi prenumele dispecerului;  
b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;  

c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;  
d) străzile pe care s-a acţionat;  

e) activitatea prestată;  
f) forţa de muncă utilizată;  

g) utilajele/echipele care au acţionat;  

h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;  
i) temperatura exterioară;  

j) condiţiile hidrometeorologice;  
k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia 

Naţională de Meteorologie;  
l) semnătura dispecerului;  

m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.  
(4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi 

separat pentru acţiunea cu forţe umane.  
 

ART. 57 
(1) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabileşte locurile de depozitare sau de 

descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile 
pe care s-a acţionat manual sau mecanizat.  

(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:  

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;  
b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea 

întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;  
c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală 

de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru 
localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia 

de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;  
d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de 

deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii, în punctele 
avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.  

(3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în 
căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare.  
(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii verzi 

sau virane.  

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii 
trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de 

deszăpezire.  
(6) Consiliul local al Municipiului Buzău stabileşte şi alte intervale de timp în 

care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa 
străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane 

etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 
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(7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe 
carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire.  

 
ART. 58 

Consiliul Local al Municipiului Buzău va lua măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localităţii, pe toată 

perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de 
dezgheţ. 

 
ART. 59 

(1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică 
sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a 

gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care 

conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de 
îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.  

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi 
fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se 

realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.  
(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se 

utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub - 10°C. Pentru temperaturi 
mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au 

un grad de coroziune redusă. 
(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de 

coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acţiunea de 
împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau 

înfundare a canalizării stradale este interzisă.  
(5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva 

îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea 

administraţiei publice locale.  
 

ART. 60 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău împreună cu operatorul au obligaţia să 

anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul 
este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile 

pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea 
de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii 

în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor 
care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. 

 
SECŢIUNEA a 7-a  

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare  

 
ART. 61 

Consiliul Local al Municipiului Buzău este responsabil de neutralizarea 

cadavrelor de animale găsite pe aria administrative teritorială a localităţii, prin 
unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare.  
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ART. 62 
(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de 

animale de pe domeniul public şi să le predea unităţii de ecarisaj care este 
abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria 

administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.  

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către 
operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care 

îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.  
 

ART. 63  
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de 

maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, 

reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul 
autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare.  

 
ART. 64  

Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de 
pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în 

locurile special amenajate pentru această operaţie.  
 

ART. 65 
 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu 

mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele 
colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că 

sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru 
prestarea acestei activităţi.  

 

ART. 66  
Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine 

animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 
 

ART. 67 
 (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la 

deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi 
documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de 

ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.  
(2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează 

neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile 
populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, 

cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, 
şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, 

transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să 

completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv pentru 
animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.  

(3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale 
în vigoare.  
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SECŢIUNEA a 8-a 
Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale 

 
ART. 68 

(1) În cadrul staţiei de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării 
prin procedee mecanice şi biologice, numai fracţia umedă din deşeurile 

municipale (deşeuri reziduale colectate în amestec cu deşeuri biodegradabile). 
Nu sunt acceptate la tratare deşeurile reciclabile colectate separat şi deşeurile 

periculoase.  
(2) Biodeşeurile colectate separat sunt acceptate la staţiile de tratare mecano-

biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru 
producerea de compost.  

 

ART. 69 
(1) Instalaţiile de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe 

mecanic componenta biodegradabilă din deşeurile municipale de materialele 
care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele 

feroase şi neferoase cu potenţial de valorificare.  
(2) Deşeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare 

vor fi colectate, stocate temporar şi transportate spre instalaţiile de 
valorificare.  

(3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin 
mărunţire.  

 
ART. 70 

 Instalaţiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta 
biodegradabilă să se obţină compost şi/sau o fracţie biostabilizată ce poate fi 

utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform.  

 
 

ART. 71 
Fracţia biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi 

pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ 
cu potenţial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul 

incineratoarelor de deşeuri.  
 

ART. 72 
Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează şi se dirijează 

spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.  
 

ART. 73 
Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate şi 

gestionate conform prevederilor din autorizaţiile de gospodărire a apelor.  

 
ART. 74 

 Pentru protecţia şi prevenirea poluării solului, toate suprafeţele din cadrul 
staţiei de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.  
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ART. 75  
(1) Operatorul staţiei de tratare mecano-biologică are obligaţia de a monitoriza 

următorii parametri:  
a) cantitatea şi tipul de deşeuri intrate în staţie; cantitatea de deşeuri şi datele 

de identificare ale vehiculului vor fi notate întrun registru de evidenţă;  
b) tipul şi cantităţile de deşeuri reciclabile generate pe amplasament;  

c) cantitatea şi calitatea deşeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;  
d) cantitatea deşeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.  

(2) Operatorii staţiilor de tratare mecano-biologică vor defini în procedurile 
operaţionale proprii modul de valorificare a deşeurilor/materialelor rezultate, 

astfel încât cantitatea de deşeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă. 
 

SECŢIUNEA a 9-a  
Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor municipale 

 
ART. 76 

(1) Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai în depozite 
amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi numai după 

obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţie.  
(2)Gospodărirea integrată a deşeurilor se realizează prin intermediul colectării, 

tratării, neutralizării, eliminării şi depozitării corespunzătoare a deşeurilor la 
depozitul ecologic Gălbinaşi autorizat situat la 12 km distanţă de Municipiul 

Buzău realizat în acest scop şi care funcţionează cu respectarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 

 
ART. 77 

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii:  
a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi 

asigurare a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic;  
b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al 

deşeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale 
depozitului.Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafaţa deşeurilor 

nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de spălare şi 

dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit;  
c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a 

insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare;  
d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, 

protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie 
deosebită împrejmuirii şi perdelelor de protecţie. 

 
 ART. 78 

Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori 
licenţiaţi de A.N.R.S.C.  

 
ART. 79 

(1) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada 
exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o 

impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează 

prin combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la suprafaţă.  
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(2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru 
a preveni riscul potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi 

pentru apele subterane. ( 
3) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze 

faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la 
nivelul minim posibil.  

 
ART. 80 

(1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este 
mare, se va acorda o atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate în 

depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea 
gazelor generate.  

(2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. 

Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta 
trebuie ars.  

(3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele 
de deşeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau 

deteriorarea mediului şi riscul pentru sănătatea umană.  
 

ART. 81 
(1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile 

reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare 
mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu 

contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă 
pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate.  

(2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea 
acestui tip de deşeuri.  

(3) Depozitul pentru deşeuri nepericuloase Gălbinaşi poate fi utilizat pentru 

depozitarea:  
a) deşeurilor municipale;  

b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de 
acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi a actelor normative în 
vigoare;  

c) deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, 
vitrificate etc., care se comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu 

deşeurile nepericuloase menţionate la lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de 
acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulamentşi cu 

actele normative în vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în 
spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile.  

 
ART. 82 

(1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile 

necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se 
stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu 

dispoziţiile actelor normative în vigoare.  
(2) Operatorii care administrează depozitele de deşeuri trebuie să stabilească 

criteriile de acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza 
analizei:  



282 

 

a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă;  

b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de 
impermeabilizare şi de tratare a levigatului; 

c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în 
interiorul rampei;  

d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.  
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să 

cuprindă:  
a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei;  

b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor;  
c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor 

organice;  

d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi;  
e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor 

componenţi, posibil dăunători/periculoşi;  
f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.  

 
ART. 83 

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru 
închidere şi operaţiile postînchidere şi postmonitorizare pentru o perioadă de 

minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru 
depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate.  

 
ART. 84 

Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigură activitatea 
de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să 

rezulte:  

a) categoria depozitului de deşeuri;  
b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre 

depunere în depozitul de deşeuri;  
c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operaţiile de depozitare a 

deşeurilor şi pentru procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile 
pentru situaţii neprevăzute, precum şi cerinţele temporare pentru închidere şi 

operaţiile postînchidere;  
d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile 

competente cu privire la: 
1. tipurile şi cantităţile de deşeuri depozitate;  

2. rezultatele programului de monitorizare;  
3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte 

respectarea condiţiilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în 
depozite;  

e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere 

şi control şi/sau al analizelor menţionate obligatorii efectuate în laboratoarele 
de specialitate.  

 
ART. 85 

(1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă şi să 
întocmească o documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului 

în funcţie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate.  
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(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii 
nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de 

laboratoare acreditate conform legii.  
(3) Din punctul de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în 

rapoartele operative zilnice următoarele:  
a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu;  

b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit;  
c) provenienţa deşeurilor;  

d) data şi ora fiecărui transport;  
e) locul de depozitare în cadrul depozitului.  

(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:  
a) accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în 

autorizaţie, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea 

care a avizat înfiinţarea depozitului; 
b) supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul 

stabilităţii şi etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în 
prezentul regulament şi în autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de 

siguranţă a depozitului;  
c) exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt 

dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea 
lipsesc;  

d) execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin 
laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;  

e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.  
 

ART. 86 
(1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care 

prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele 

necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru 
depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care 

administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc 
criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulamentşi în actele cu caracter 

normativ în vigoare.  
(2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de 

acceptare la o anumită clasă de depozitare. 
 

 
SECŢIUNEA a 10-a  

Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea  
 

ART. 87  
Consiliul Local al Municipiului Buzau, cetăţenii cu gospodării individuale 

instituţiile publice, operatorii economici, şi asociaţiile de proprietari/locatari au 
obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea 

artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau 

generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la 
frecvenţa prevăzută la art. 90 şi 91.  
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ART. 88  
(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, 

operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău întocmesc, anual, 
un program unitar de acţiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:  

a) tipul de vectori supuşi tratamentului;  
b) perioadele de execuţie;  

c) obiectivele la care se aplică tratamentele.  
(2) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu 

reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Buzău, în cazul în care se 
înregistrează condiţii meteo nefavorabile.  

(3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele 
sunt:  

a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al localităţii;  

b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice;  
c) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice 

(casa scării, subsol şi alte asemenea);  
d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare.  

(4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială a 
municipiului Buzău au obligaţia să asigure, în perioada de execuţie a 

tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în 
administrarea/proprietatea acestora.  

(5) Plata operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pentru tratamentele 
executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în 

baza documentelor de lucru confirmate de către:  
a) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise 

din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;  
b)reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise 

din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care 

tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe 
aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare 

de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule;  
c)persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii 

asociaţii de proprietari/locatari, după caz, pentru spaţiile deschise din 
proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu 

aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare; 
d) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei 

publice locale pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în 
care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice 

documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii 
administraţiei publice locale;  

e)persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii 
asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor 

acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al 

asociaţiei de proprietari documentul de lucru se confirmă de către 
reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale; 

f) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanţii 
autorităţii administraţiei publice locale pentru căminele şi canalele aferente 

reţelelor; autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să solicite 
prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării accesului la 

obiectivele supuse tratamentului.  
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(6) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la 
obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea 

administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. 
(5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de 

reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau 

agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor instituţiilor respective. 
(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul 

unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, 
prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de 

aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza 
hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, după 

caz.  

(8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor 
persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât 

cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale, precum şi orice alte 
tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni faţă de 

cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în 
baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către 

aceştia.  
 

ART. 89 
(1) Dezinsecţia se efectuează în:  

a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;  
b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;  

c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi 
alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de 

proprietari/locatari;  

d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-
teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, 

cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea;  
e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: 

terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor 
de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele 

prevăzute la lit. d);  
f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră 
optică şi alte asemenea;  

g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv 
apartamente din imobile de tip condominiu;  

h) subsoluri umede sau inundate;  
i) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor 

biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de 

tratare/eliminare a deşeurilor; 
 j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot 

pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.  
(2) Dezinfecţia se efectuează în:  

a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri 
biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de 

tratare/eliminare a deşeurilor; 
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 b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate 
colectării deşeurilor municipale;  

c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 
d) mijloace de transport în comun; 

e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor 
fizice;  

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea 
oamenilor şi a animalelor.  

(3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:  
a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie; 

b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de 
transport în comun;  

c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor 

în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun 
în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate 

şi/sau nelocuite.  
 

ART. 90 
(1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea 

ţânţarilor se execută:  
a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar 

de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare; 
b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile 

comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou.  
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:  

a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor 
economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise 

ale clădirilor; 

 b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor 
economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare;  

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.  
 

ART. 91 
Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:  

a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de 
proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie 

pentru stingerea unui focar;  
b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru 

şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;  
c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii 

administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu 
mai puţin de 3 tratamente pe an; 

d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este 

nevoie pentru stingerea unui focar.  
 

 
ART. 92 

Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.  
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ART. 93 
Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, 

dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru 
Produse Biocide. 

 
ART. 94 

(1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de 
destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare 

a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care 
au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea 

operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui 
focar, în spaţiile deţinute de acestea. 

(2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se prestează numai de 

către operatorul licenţiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în 
gestiune delegată de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în condiţiile 

legii. 
 (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, 

dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în 
locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină spaţiile pe care le 

au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor 
solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de 

eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a 
depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile 

sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe 
terenurile deţinute.  

 
ART. 95 

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau 

dezinsecţie are următoarele obligaţii:  
a) înainte de începerea operaţiunii de dezinsecţie sau deratizare la obiectivele 

din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administraţiei 
publice locale şi să aducă la cunoştinţa populaţiei, prin mass-media, cu cel 

puţin 7 zile înainte, următoarele: 
1. tipul operaţiunii ce urmează a se efectua;  

2. perioada efectuării tratamentelor;  
3. substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;  

4. măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, 
bolnavi, albine, animale şi păsări;  

b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora 
începerii tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în spaţiile închise 

şi pe suprafeţele deţinute de acestea şi să comunice acestora gradul de 
toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate;  

c) înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau deratizare în 

spaţiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor 
fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire 

la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate şi să 
stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a 

tratamentelor;  
d) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării tratamentelor, 

prin încheierea unui document de lucru. 



288 

 

 
ART. 96 

În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită 
accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de 

dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are 
obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea 

măsurilor legale. 
 

ART. 97 
(1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună 

imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în 
documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi 

semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi 

sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor.  
(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate 

sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică 
tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-

au luat măsurile necesare informării populaţiei sau tratamentul este ineficient. 
 

CAP. III 
Drepturi si obligaţii 

SECŢIUNEA 1 
Drepturile si obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare 

 
ART. 98 

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea 
deţinătorilor de deseuri in gestionarea eficientă a acestora si transformarea 

treptată a deţinătorilor de deseuri in "operatori activi de mediu", cel puţin la 
nivelul habitatului propriu. 

(2) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării 
selective, in paralel cu constientizarea utilizatorilor asupra tratării cu 

responsabilitate a problemei deseurilor. 
(3) Consiliul Local al Municipiului Buzău se va implica in infiinţarea sistemelor 

de colectare separată a deseurilor menajere de la populaţie si de popularizare 
si instruire a acesteia privind condiţiile de mediu, impactul deseurilor asupra 

mediului, inclusiv in toate unităţile de invăţămant pe care le gestionează. 
 

ART. 99 
(1) Drepturile si obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie 

ca un capitol distinct in cadrul: 
a) hotărarii de dare in administrare a serviciului de salubrizare; 

b) regulamentului serviciului de salubrizare; 
c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 

d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 
 

ART. 100 
Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 

a) să incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, 
corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, 
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determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de 
A.N.R.S.C.; 

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a 
gestiunii; 

c) să solicite ajustarea tarifului in raport cu evoluţia generală a preţurilor si 
tarifelor din economie; 

d) să propună modificarea tarifului aprobat in situaţiile de schimbare 
semnificativă a echilibrului contractual; 

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare definit conform art. 
2 din prezentul Regulament pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in administrare sau 
contract de delegare a gestiunii;  

f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice 
locale; 

g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei 
penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost 

achitate după 30 de zile de la scadenţa facturii. 
h) să solicite recuperarea debitelor in instanţă. 

 
ART. 101 

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: 
a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate in parte, pentru a se 

putea stabili tarife juste in concordanţă cu cheltuielile efectuate; 
b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor 

contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor 
si normativelor tehnice in vigoare; 

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri 

aflate in perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 
d) să plătească despăgubiri pentru intreruperea nejustificată a prestării 

serviciului si să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor 
in cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevăzuţi in 

contractele de prestare; 
e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 

informaţiile solicitate si să asigure accesul la documentele si documentaţiile pe 
baza cărora prestează serviciul de salubrizare, in condiţiile legii; 

f) să incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura 
exploatată in desfăsurarea activităţilor; 

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile si licenţele necesare prestării 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia in 

vigoare; 
h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de 

salubrizare; 
i) să presteze pe bază de contract serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din 

raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in 
administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze intreaga 

cantitate de deseuri municipale si să lase in stare de curăţenie spaţiul destinat 
depozitării recipientelor de precolectare si domeniul public; 

j) să doteze prin închiriere sau vânzare punctele de colectare cu recipiente 
si/sau containere in cantităţi suficiente, cu respectarea normelor in vigoare; 
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k) să ţină la zi, impreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor 
utilizatorilor cu si fără contracte de prestări servicii in vederea decontării 

prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite in acest 
sens. 

l) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuți în anexa nr.1 la prezentul 
regulament și să îmbunătăţească in mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

m) să aplice metode performante de management care să conducă la 
reducerea costurilor specifice de operare; 

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, in condiţiile 
stabilite de prezentul regulament; 

o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare si să le inlocuiască pe 
cele care prezintă defecţiuni sau neetanseităţi in maximum 24 de ore de la 

sesizare; 
p) să asigure curăţenia si igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de 

transport in comun; 
r) să asigure curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile 

mijloacelor de transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate si să le 
menţină in funcţiune pe timp de polei sau de ingheţ; 

s) să asigure desfăsurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, 
dezinfecţie si deratizare conform programelor aprobate de autoritatea 

administraţiei publice locale; 
t) să factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de 

facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; 
u) să infiinţeze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamaţiilor, 

avand un program de funcţionare permanent; 
v) să inregistreze toate reclamaţiile si sesizările utilizatorilor intr-un registru si 

să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, 
prenumele persoanei care a reclamat si a primit reclamaţia, adresa 

reclamantului, data si ora reclamaţiei, data si ora rezolvării, numărul de ordine 
al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul 

are obligaţia să răspundă in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea 
acestora; 

w) să ţină evidenţa gestiunii deseurilor si să raporteze periodic autorităţilor 
competente situaţia, conform reglementărilor in vigoare. 

 
SECȚIUNEA a 2-a 

Drepturile si obligaţiile utilizatorilor 
 

ART. 102 
(1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali 

sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice. 

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare 
a acestuia, precum si la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

 
ART. 103 

Utilizatorii au următoarele drepturi: 
a) să utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in condiţiile 

contractului/contractului-cadru de prestare; 
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b) să solicite si să primească, in condiţiile legii si ale contractelor de prestare, 
despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori 

prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor 
servicii inferioare, calitativ si cantitativ,parametrilor tehnici stabiliţi prin 

contract sau prin normele tehnice in vigoare; 
c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale si celei competente 

orice deficienţe constatate in sfera serviciului de salubrizare si să facă 
propuneri vizand inlăturarea acestora, imbunătăţirea activităţii si cresterea 

calităţii serviciului; 
d) să se asocieze in organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, 

promovarea si susţinerea intereselor proprii; 
e) să primească si să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre 

deciziile luate in legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei 
publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii 
neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a 

deciziilor, strategiilor si reglementărilor privind activităţile din sectorul 
serviciului de salubrizare; 

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii 
reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori 

instanţelor judecătoresti, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu 
direct ori indirect; 

h) să li se presteze serviciul de salubrizare in condiţiile prezentului regulament, 
ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract; 

i) să conteste facturile cand constată incălcarea prevederilor contractuale; 
j) să primească răspuns in maximum 30 de zile la sesizările adresate 

operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale si centrale cu privire 
la neindeplinirea unor condiţii contractuale; 

k) să fie dotaţi de operator prin închiriere sau vînzare cu recipiente de 
colectare adecvate mijloacelor de incărcare si de transport ale acestora; 

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de 
utilizare a acestora. 

 
ART. 104 

Utilizatorii au următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de 

prestare a serviciului de salubrizare; 
b) să achite in termenele stabilite obligaţiile de plată, in conformitate cu 

prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare sau să achite 
taxa de salubrizare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Buzău în cazul în care nu deţine contract cu operatorul serviciului de 
salubrizare; 

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de 
colectare; 

d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate 
punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de 

Consiliul Local al Municipiului Buzău. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi 
depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare; 

e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate 
din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate 
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corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile 
special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

f) să aplice măsuri privind deratizarea si dezinsecţia, stabilite de autoritatea 
locală si de direcţia de sănătate publică teritorială; 

g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei 
unor lucrări prevăzute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a 

infrastructurii tehnico-edilitare; 
h) să respecte normele de igienă si sănătate publică stabilite prin actele 

normative in vigoare; 
i) să incheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de 

salubrizare menţionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să 
presteze astfel de activităţi in aria teritoriala administrativă in care se află 

utilizatorul; 
j) Utilizatorii care dețin în proprietate gospodării individuale precum și 

asociațiile de proprietari/locatari au obligația să informeze corect operatorul 
privind numărul de membri din gospodărie sau asociație, după caz, care 

beneficiază de serviciul de salubrizare în baza contractului încheiat cu 
operatorul. 

k)să menţină in stare de curăţenie spaţiile in care se face colectarea, precum si 
recipientele in care se depozitează deseurile municipale in vederea colectării;  

l) să execute operaţiunea de colectare in condiţii de maximă siguranţă din 
punct de vedere al sănătăţii oamenilor si al protecţiei mediului, astfel incat să 

nu producă poluare fonică, miros neplăcut si răspandirea de deseuri; 
m) să nu introducă in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor 

cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din 
construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea si intreţinerea spaţiilor verzi 

ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente 
speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de 

mediu; 
n) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre 

imobil si domeniul public (pană la limita de proprietate) autorităţile 
administraţiei publice locale se vor ingriji de salubrizarea spaţiilor aflate in 

proprietatea publică sau privată a lor; 
o) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au in folosinţă din 

domeniul public, dacă este cazul, si să nu efectueze reparaţii care pot produce 
scurgerea uleiurilor, carburanţilor si lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor; 

p) să nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe străzi, in parcuri, 
pe terenuri virane sau in cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in 

locuri publice; 
q) să depoziteze hartiile si resturile mărunte de ambalaje care se produc cu 

ocazia utilizării mijloacelor de transport si a activităţii desfăsurate pe străzile 
localităţii in cosurile de hartii amplasate de operator de-a lungul străzilor, in 

parcuri si alte asemenea locuri; 
r) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a 

drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei si a locurilor de 
parcare pe care le folosesc; 

s) să indepărteze zăpada si gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor in 
care locuiesc și să nu le arunce pe carosabil; 

ș) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, in pieţe, targuri si oboare, in 
parcuri, locuri de joacă pentru copii si in alte locuri publice; 
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ț) generatorii de deșeuri de construcții sau de la amenajări interioare și 
exterioare trebuie să încheie contracte pentru transportul acestora cu 

operatorul licențiat; 
u) persoanele juridice au obligația să dețină recipiente de colectare a 

deșeurilor; 
v) să nu sustragă sau să distrugă recipientele de colectare a deșeurilor; 

w) să igienizeze/dezinfecteze periodic recipientele de colectare; 
y) să predea deșeurile de tip municipal și asimilabile (menajere) în recipienții 

standardizați puși la dispoziție de către opeartorul de salubrizare prin custodie, 
închiriere sau vânzare. 

 
CAP. IV 

Determinarea cantităţilor si volumului de lucrări prestate 
 

ART. 105 
(1) La incheierea contractului de prestări servicii, operatorul are obligaţia de a 

menţiona in contract cantităţile de deseuri ce urmează a fi colectate. 
(2) In cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin in 

proprietate gospodării individuale, contractul se incheie pentru numărul total 
de persoane care au adresa cu acelasi cod postal. 

(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, 
normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.  

(4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de 
utilizatori:  

a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora;  
b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora;  

c) operatori economici;  
d) instituţii publice. 

 
ART. 106 

(1) In vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere 
pentru deseurile menajere si cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii 

casnici, operatorii impreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor 
stabili pe bază de măsurători norme locale de deseuri produse. 

(2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, tipul acestora, 
compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor 

fi cele menţionate in autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente. 
Cantitatea minimă/lunară de deşeuri de tip municipal produsă de un operator 

economic (persoană fizică autorizată, agent economic, cabinet medical, 
intreprindere individuală care desfăşoară activităţi economice) care are între 1-

10 salariaţi şi desfăşoară activităţi de comercializare  bunuri şi produse altele 
decât cele din cadrul alimentaţiei-publice, activităţi de consultanţă, activităţi 

medicale este de 0,5 mc/lună pentru un punct de lucru. Pentru ceilalţi 
utilizatori persoane juridice cantitatea se stabileşte de către operator în funcţie 

de tipul de activitate şi numărul punctelor de lucru. 
(3) Determinarea cantităţilor de deseuri primite la instalaţiile de tratare 

respectiv eliminare se face numai prin cantărire. 
(4) Pentru deseurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili 

cu producătorii unor astfel de deseuri modalitatea de determinare a cantităţii 
acestor deseuri, regula fiind de determinare a cantităţilor prin cantărire. 
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ART. 107 

(1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit si intreţinere a căilor publice, 
cantitatea prestaţiilor se stabileste pe baza suprafeţelor, volumelor, asa cum 

acestea sunt trecute in caietul de sarcini. 
(2) Pentru curăţarea si transportul zăpezii si al gheţii de pe căile publice si 

menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ, calculul se 
realizează pe baza suprafeţelor degajate, a cantităţilor calculate si a reţetei de 

tratament preventiv impotriva depunerii zăpezii si a formării poleiului. 
(3) Reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale va controla prin 

sondaj si/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea 
depusă de operator, iar in cazul in care rezultă neconformităţi se incheie un 

proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea 
necorespunzătoare a acesteia. 

(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice 
locale, aplică penalităţile menţionate in contractul de delegare a gestiunii 

incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unităţi procentuale din valoarea 
lunară totală a contractului. 

 
ART. 108 

Pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare măsurarea 
cantităţilor se face in funcţie de doza si de reţeta utilizate pe unitatea de 

suprafaţă sau de volum. 
 

ART. 109 
Modalităţile de determinare a cantităţilor, cat si modul de facturare vor face 

parte din procedura proprie de facturare, intocmită de operator si aprobată de 
A.N.R.S.C. 

 
CAP. V 

Indicatori de performanţă si de evaluare a serviciului de salubrizare 
 

ART. 110 
(1) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabileşte şi aprobă valorile 

indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare şi penalităţile aplicate 
operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.  

(2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare sunt prevăzuți în 
anexa nr.1 la  prezentul regulament.  

(3) Consiliul Local al Municipiului Buzău este responsabil de stabilirea 
nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de 

operator, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea ţintelor/obiectivelor 
conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor.  

(4) Autoritătea administraţiei publice locale aplică penalităţi contractuale 
operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează 

serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă 

indicatorii de performanţă ai serviciului.  
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ART. 111 
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de 

operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire 
la: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  
b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei 

publice locale este responsabilă;  
c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;  

d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;  
e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al 
sănătăţii populaţiei; 

g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al 

sănătăţii şi securităţii muncii.  
 

ART. 112 
Indicatorii de performanţă asigură evaluarea continuă a operatorului cu privire 

la următoarele activităţi:  
a) contractarea serviciului de salubrizare;  

b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor 

efectuate; 
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea 

rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care 
revin fiecărei părţi; 

e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile 
de salubrizare; 

f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;  
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, 

consultanţă; 
h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor. 

 
ART. 113 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de 
salubrizare trebuie să asigure:  

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;  
b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi similare;  

c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri;  
d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;  

e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi 
încasarea contravalorii serviciilor efectuate;  

f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a 

acestora.  
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CAP. VI 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI 

 
1. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 

3.000 lei fapta de aprindere si/sau ardere a deseurilor din recipientele de 
precolectare/colectare sau de ardere a deseurilor vegetale rezultate de la 

operatiunile de curatare a spatiilor verzi, arbustilor, arborilor etc., 
aruncarea zăpezii/gheții pe carosabil.  

 
2. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 

1.000 lei refuzul utilizatorului de a incheia contracte de prestari servicii 
cu operatorul de salubrizare licentiat in aria de delegare a municipiului 

Buzău.  

 
3. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 300 

lei incalcarea dispozitiilor art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea 101/2006 
actualizată :” sa asigure colectarea separata, in recipientele asigurate de 

operatorul serviciului, distinct inscriptionate si amplasate in spatii special 
amenajate, a deseurilor pe care le-au generat in propria gospodarie sau 

ca urmare a activitatilor lucrative pe care le desfasoara” . 
 

4. Preluarea deseurilor din recipientele si/sau containerele amplasate in 
punctele de colectare de catre alte persoane decat operatorii licentiati 

pentru prestarea activitatii in aria de delegare respectiva constituie 
infractiune de furt si se sanctioneaza potrivit legii. 

 
           Constatarea contravențiilor prevăzute de prezentul regulament si 

aplicarea sanctiunilor se fac de catre: 
            a) persoanele imputernicite din cadrul autoritatilor administratiei 

publice locale, pentru contraventiile  prevăzute la alin.1-3. 

            b) agentii constatatori ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie pentru 
infracţiunea de la alin.4. 
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A N E X A 
                                la Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

                              Serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău 

 

 
INDICATORI MINIMALI 

de performanţă şi de evaluare a serviciilor de 
salubrizare a municipiului Buzău 

 

Nr. 

crt. 
INDICATORI 

Unitate 

masura 
Valoare 

1.  Indicatori generali    

 1.1.  Contractarea serviciilor de 

salubrizare 

  

 a) numărul de contracte încheiate pe 

categorii de utilizatori 

% Minim 80 

 b) numărul de contracte încheiate, pe 

categorii de utilizatori, raportat  la 

numărul de solicitări; 

 

% 

 

Minim 80 

 c) numărul de contracte încheiate, pe 

categorii de utilizatori în mai puţin de 10 
zile calendaristice de la primirea 

solicitării justificate din partea 
utilizatorului, raportat la numărul 

cererilor 

 

% 
 

Minim 85 

 d) numărul de contracte cu utilizatorii 
modificate în mai puţin de 10 zile 

calendaristice de la primirea solicitării 
justificate din partea utilizatorului, 

raportat la numărul cererilor, pe categorii 
de utilizatori 

 
% 

 

Minim 90 

 1.2.  Măsurarea şi gestiunea 

cantităţii serviciilor de salubrizare 
prestate 

  

 a) numărul de recipiente de precolectare 
distribuite, pe tipodimensiuni,       ca 

urmare a solicitărilor, raportat la 
numărul total de solicitări;                    

 
% 

 

Minim 80 

 b) cantitatea de deseuri reciclabile 

colectate raportată la cantitatea totala de 
deseuri municipale 

 

% 
 

14 

 c) cantitatea totala de deseuri trimise la 
valorificare raportat la cantitatea totala 

de deseuri municipale intrata in statia de 
sortare 

 
% 

 

80 

 d) numărul anual de sesizări din partea 

agenţilor de protecţia mediului; 

 

 

5 

 e) numărul anual de sesizări din partea 

agenţilor de sănătate publică; 

 

 

5 
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Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Unitate 
masura 

Valoare 

 f) numărul de reclamaţii privind valorile 
facturate, pe tipuri de activităţi; 

 
 

0 

 g) valoarea totală a facturilor încasate, 

raportată la valoarea totală a facturilor 
emise; 

 

% 
 

50 

 h) numărul de contracte reziliate pentru 
neplata serviciilor prestate,  pe categorii 

de utilizatori şi pe tipuri de activităţi. 

 
% 

5 

 1.3.  Calitatea serviciilor de 
salubrizare prestate 

  

 a) numărul de reclamaţii privind 
parametrii de calitate ai serviciului, pe 

tipuri de utilizatori şi tipuri de activităţi; 

 
% 

 

5 

 b) ponderea numărului de reclamaţii la 
care s-a răspuns în termenul legal, din  

total număr de reclamaţii; 

 
% 

 

100 

 c) valoarea despăgubirilor plătite de 

operator pentru nerespectare condiţiilor 
şi a parametrilor de calitate stabiliţi în 

contract  raportată la valoarea facturată, 
pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de 

activităţi; 

 

% 
 

0 

 d) valoarea despăgubirilor plătite de 
utilizatori pentru daune  provocate prin 

nerespectarea condiţiilor de preselectare 
a deşeurilor. 

 
% 

 

0 

2.     Indicatori garantaţi   

 2.1 Indicatori garantaţi prin licenţa 
de prestare a serviciului de   

salubrizare 

  

 a) numărul de sesizări scrise privind 

nerespectarea de către operator a     
obligaţiilor din licenţă; 

 

% 
 

0 

 b) numărul de încălcări ale obligaţiilor 

operatorului rezultate din   analizele şi 
controalele A.N.R.S.C. şi Gărzii de Mediu, 

modul de  soluţionare pentru fiecare caz 
de încălcare a acestor obligaţii. 

 

% 
 

0 

 2.2.  Indicatori a caror nerespectare 

atrage penalităţi contractuale 

  

 a) numărul de utilizatori care au primit 

despăgubiri datorate  deteriorării de 
către operator a recipientelor 

utilizatorilor sau  dacă s-au îmbolnăvit 
din cauza nerespectării condiţiilor de 

prestare    a serviciului de salubrizare; 

 

% 
 

0 
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Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Unitate 
masura 

Valoare 

 b)ponderea cererilor pentru care s-au 
acordat reduceri ale valorii   facturilor, 

din total număr de cereri pentru 
micşorarea valorii facturilor. 

 
% 

 

0 

 
[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 
privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr.115/2015 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău  privind aprobarea 
tarifelor percepute de Societatea Comercială " Trans - Bus " 
S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică  

 

 
       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

          - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 195/CLM/2015, prin care se propune înlocuirea anexei la Hotărârea nr.115/ 

2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău  privind aprobarea tarifelor 
percepute de Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău pentru acti-

vitatea de inspecţie tehnică periodică; 
- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, avizul comisilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi auditarea 
Compartimentului Audit Public Intern; 

           - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea 
încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind 

siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 

conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică", aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 167/2003, Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005, 

aprobată prin Legea nr. 373/2005, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2012, aprobată 
prin Legea nr. 232/2013  şi Legea nr. 59/2015; 

          - adresa nr. 5.010/2015 a Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. 
Buzău, prin care se solicită aprobarea noilor tarife pentru activitatea de ins-

pecţie tehnică periodică, precum şi Hotărârea nr. 14/2015 a Consiliului de 
Administraţie a Societăţii Comerciale " Trans -  Bus " S.A.  Buzău;  

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, 
art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea administraţiei publice 

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

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

  

      Art.1.- Anexa la Hotărârea nr 115/2015 a Consiliului Local al municipiului 
Buzău privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea Comercială " Trans - 

Bus " S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi 
Transporturi Locale şi  Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău vor 

aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Coman Constantin 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                      SECRETARUL 

                                                               MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                      Ștefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 26  noiembrie 2015 
Nr.  174 

 
 
 

 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de  26 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) 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. 
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A N E X A  

la Hotărârea nr. 174 din 26 noiembrie 2015 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 

T A R I F E 
pentru inspecţie tehnică periodică practicate de  

Societatea Comercială " Trans – Bus " S.A. Buzău 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Categorie autovehicul 

Tarif I.T.P. 
(lei, inclusiv T.V.A.) 

0 1 2 

1 Autoturisme taxi + şcoală 75 

2 Autoturism 80 

3 Autoturism benzină + GPL 80 

 
 

 
4 

Autovehicul special, microbuz, autorulotă, 
automobile mixte, utilitare, specializate, 

speciale cu masa  maximă autorizată <3,5 
tone  

 
 

 
120 

 
5 

Autovehicul cu masa  maximă autorizată 
>3,5 tone  

 
150 

6 Tractor rutier 80 

7 Remorcă şi rulotă fară sistem de frânare 60 

 
 

8 

Remorcă, semiremorcă şi rulotă cu sistem de 
frânare având masa minimă autorizată           

< 3,5 tone 

 
 

60 

 

 
 

 
9 

Remorcă şi semiremorcă cu sistem de 

frânare având masa maximă autorizată 
peste 3,5 tone, inclusiv cele cu sistem de 

frânare pneumatic având an de fabricaţie 
mai mare de 2011 

 

 
 

 
140 

10 Constatare accident auto 100 

 
[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, la nivelul municipiului Buzău, a  

impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2016  
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere : 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 210/CLM/2015, prin care se propune stabilirea, la nivelul municipiului 

Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2016; 
 - raportul comun al Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţia Publică 

Locală, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Evidenţă, Administrare Patrimoniu, Cadastru 

Urban şi Transporturi Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Serviciului 
Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Serviciului Autorizare Construcţii;  

   - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului 
Buzău, precum şi avizul Compartimentului Audit Public Intern; 

 - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarea 
ulterioară; 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare, completată prin Legea nr. 4/2014; 

 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2011 privind aprobarea 

Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare 
civilă.  

 
In temeiul  art. 36,  alin. (2), alin. (4), lit. c), art. 45,  alin. (2), lit. c), 

art. 49, 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 stabilesc la nivelul municipiului Buzău, impozitele şi taxele 
locale pentru anul fiscal 2016, potrivit anexelor nr. 1 – 11, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2.- Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespun-
zător cu prevederile imperative ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau 

cu orice modificări şi completări aduse acesteia, precum şi cu normele 
elaborate pentru aplicarea unitară a Codului fiscal. 

 Art.3.- Hotărârea intră în vigoare începând cu anul fiscal 2016, dată la 
care îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 154/2014 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău, modificată şi completată prin 
hotărârile nr. 1/2015 şi respectiv nr. 32/2015, precum şi orice alte prevederi 

contrare. 
 Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 

Direcţiei Administraţia Publică Locală, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Evidenţă, 

Administrare Patrimoniu, Cadastru Urban şi Transporturi Locale, Direcţiei 
Evidenţa Persoanelor, Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Serviciului 

Autorizare Construcţii, Serviciului Agricol, Sanitar – Veterinar, Serviciului 
Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Serviului Juridic şi Contencios 

Administrativ, Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, Poliţiei Locale şi 
Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală 

"RAM" Buzău, societăţilor comerciale "Compania de Apă" S.A., "Prestcom Serv" 
S.A., " Trans-Bus" S.A.,  " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A., " Urbis – Serv " 

S.R.L. Buzău şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate 
juridică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art.5.- Hotărârea se comunică instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău şi Autorităţii de Sănătate 

Publică a Judeţului Buzău, precum şi pe pagina de internet a municipiului 
Buzău de către secretarul municipiului. 

Art.6.- Hotărârea va fi publicată pe site-ul Primăriei municipiului Buzău. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Coman Constantin 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Ștefan Nedelcu 

 
 
 

Buzău,  26 noiembrie 2015 
Nr. 175 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 26 noiembrie  2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi 

pentru, 2 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23  consilieri în funcţie şi 23 

consilieri prezenţi la şedinţă. 
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A N E X A Nr.1 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2016 
 
 Art.1.- Impozitul/taxa pe clădiri pentru anul fiscal 2016, se calculează 

după cum urmează: 
 a) pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
0,08% asupra valorii impozabile a clădirii; 

 b) pentru clădirile nerezindeţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra 
valorii impozabile a clădirii; 

 c) pentru clădirile nerezindeţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii; 
 d) pentru clădirile rezindeţiale aflate în proprietatea sau deţinute de  

persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii; 

 e) pentru clădirile nerezindeţiale aflate în proprietate sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii; 
 f) pentru clădirile nerezindeţiale aflate în proprietate sau deţinute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 

valorii impozabile a clădirii; 

 g) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actuzalizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului 2016, pentru clădirile aflate 

în proprietate sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 5% asupra valorii impozabile a clădirii.   

 Art.2.- (1) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 
desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice, impozitul/taxa pe teren şi 

impozitul pe mijloacele de transport, aplicabile în anul fiscal 2016, sunt 
prevăzute în anexele nr. 2 – 6. 

           (2) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren stabilit potrivit 
prezentei hotărâri se dublează în cazul clădirilor şi terenurilor cu destinaţia 

curţi-construcţii, neîngrijite, situate în intravilan. 
   (3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 

50%. 
 Art.3.- Zonarea pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren 

este cea prevăzută în Hotărârea nr. 246/2009 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău, modificată prin Hotărârea nr. 89/2015. 
 Art.4.- Pentru plata cu anticipaţie de către persoanele fizice a impozitului 

pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport,  se 
acordă o bonificaţie de 10%, dacă plata impozitului datorat pentru întregul an 

se efectuează până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal 2016.  
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 Art.5.- Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, 

după cum urmează: 
 a) cota de 2%, pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, 

concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 

internaţională; 
 b) cota de 5%, în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enu-

merate la lit. a). 
 Art.6.- (1) Taxe pentru serviciile de reclamă şi publicitate realizate în 

baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu o altă persoană, 
cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de 

informare în masă, scrise şi audiovizuale, se calculează prin aplicarea unei cote 

de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
                    (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metrii pătraţi sau a fracţiunii 
de metru pătart a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu 

sumele stabilite astfel: 
 a) în cazul unui afiş situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică, suma este de 32 lei; 
 b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 

şi publicitate, suma este de 23 lei. 
           (3) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Direcţia Eco-
nomică, în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 

 Art.7.- (1) Taxa pentru realizarea de copii de pe documente, eliberate în 
condiţiile legii, se stabileşte la valoarea de 1 leu/pagină.    

           (2) In cazul în care solicitarea de informaţii potrivit Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare implică şi realizarea de copii a unor documente pe 

CD, taxa datorată de solicitant este de 10 lei, reprezentând contravaloarea CD 
– ului şi a operaţiunilor de înregistrare. 

          (3) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local: 

a) la scara 1:500   10 lei;  
b) la scara 1:1000  15 lei; 

c) la scara 1:2000  20 lei; 
d) mai mare de 1:2000  30 lei. 

                   (4) Taxa pentru realizarea de copii de pe documente se plăteşte 
anticipat eliberării acestora. 

 Art.8.- Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 
autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii sunt cele prevăzute în 

anexa nr. 7. 

 Art.9.- (1) Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, taxa 
este de 20 lei. 

            (2) Pentru eliberarea atestatului de producător taxa este de 80 
lei, iar taxa pentru viza semestrială a atestatului este de 60 lei. Pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol taxa 
este de 12,40 lei. 
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                    (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este prevăzută în anexa nr. 8. 

 Art.10.- Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice sunt 
prevăzute în anexa nr. 9. 

Art.11.- Alte taxe speciale şi taxe locale datorate de contribuabili 
persoane fizice şi juridice sunt prevăzute în anexa nr. 10. 

Art.12.- Facilităţile fiscale acordate de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău pentru anul fiscal 2016 sunt prevăzute în anexa nr. 11. 

Art.13.- Se instituie taxa specială ecologică, datorată de către utilizatori 
persoane fizice şi persoane juridice în cazul prestaţiilor de care aceştia 

beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 
salubrizare din municipiul Buzău, taxă care se stabileşte după cum urmează: 

a) 10 lei/lună/persoană, pentru persoane fizice; 

b) 80 lei/lună/m.c., pentru persoane juridice. 
In acest scop, operatorul serviciului de salubritate va comunica lunar 

Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Buzău lista cu persoanele fizice şi 
juridice fără contract de salubrizare, listă care ulterior va fi transmisă Direcţiei 

Economice pentru dare în debit şi executare.    
Art.14.- Deţinerea fără titlu legal a clădirilor şi terenurilor se 

impozitează/ taxează  în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, iar 
depunerea peste termen sau nedepunerea declaraţiilor de impunere de către 

persoanele fizice sau juridice se sancţionează conform art. 493 din Codul fiscal.  
 Art.15.- Pentru anul fiscal 2016 nivelul taxelor judiciare de timbru sunt 

cele stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar nivelul 

taxelor extrajudiciare de timbru sunt cele stabilite prin Legea nr. 117/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 



308 

 

A N E X A  Nr. 2 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă 
construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor 

fizice 
 

 Nivelurile pentru anul fiscal 2016 

 

 
 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

-lei/m.p. - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 
electrice şi încălzire 

0 1 2 

A. Clădire cu cadre din beton armat, sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi/sau chimic 

 
 
 

1.000 

 
 
 

600 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 

 
 

200 

 

 
 

200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 

armat, sau cu pereţi exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale rezultate 

în urma unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 

 
 

200 

 

 
 

175 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

 
 
 

125 

 
 
 

75 

E. In cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D  

 
 

 
75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 

 
75% din suma care         
s-ar aplica clădirii 

F. In cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cea de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

 
 

 
50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 

 
50% din suma care         
s-ar aplica clădirii 
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A N E X A  Nr. 3 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, 

înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu 
construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în   

suprafaţă de până la 400 m.p. , inclusiv 

 

 
Zona în cadrul localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 

fiscal 2016 
-lei/ha- 

Municipiul Buzău, localitate de rangul II 

A 7.931 

B 5.532 

C 3.502 

D 1.851 

 
 

A N E X A  Nr. 4 
la Hotărârea nr.175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat 

 în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu  
construcţii, în suprafaţă care depăşeşte la 400 m.p. 

 
 

Nr.  
crt. 

 

Zona                                       
 

Categoria  
de folosinţă  

Nivelurile pentru anul fiscal 2016 
-lei/ha- 

 
Zona A 

 
Zona B 

 
Zona C 

 
Zona D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 

2 Păşune 21 19 15 13 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 

4 Vie 46 35 28 19 

5 Livadă 53 46 35 28 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 

 
Pentru determinarea Impozitului/taxei pe teren, în cazul unui teren am-plasat în 

intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte la 400 m.p., asupra nivelurilor 

stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde 
municipiului Buzău ca localitate urbană de rangul II, respectiv coeficientului de 4,00.   
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A N E X A  Nr. 5 
la Hotărârea nr.175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 
 

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan 
 

 
Nr. 

crt. 

 
Categoria de folosinţă 

 
Impozit 

-lei/ha- 
 

0 1 2 

1 Teren cu construcţii 31 

2 Teren arabil 50 

3 Păşune 28 

4 Fâneaţă 28 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.5.1 

55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 

crt.6.1 

56 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

 
7 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

 
16 

 
7.1 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure 
cu rol de protecţie 

 
0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Neproductiv 0 

 

 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren în cazul unui teren am-plasat în 

extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de 
corecție, ce corespunde municipiului Buzău ca localitate urbană de rangul II, 

diferențiat pe zone, respectiv coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru 
zona B, coeficientul 2,20 pentru zona C, coeficientul 2,10 pentru zona D. 

 



311 

 

A N E X A  Nr. 6 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 

Impozitul pe mijloacele de transport 
 

A. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică: 
 
 
Nr. 

crt. 

 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cm3 
sau  fracţiune 

din aceasta 

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau  fracţiune din aceasta) 

 

1 

Motocuclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 

 

8 
 

 
2 

Motocuclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică 
de peste la 1600 cm3 

 
9 

 
3 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 
cm3 inclusiv 

18 

 
4 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 
cm3 inclusiv 

 
72 

 
5 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 
cm3 inclusiv 

 
144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.000 cm3 290 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 

 
8 

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

 
30 

9 Tractoare înmatriculate 18 

 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/ 200 cm³ 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³ 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³ 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an 

 
 

B. pentru remorci, semiremorci sau rulote: 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Masa totală maximă autorizată 

Impozitul 
-lei- 

1 Până la 1 tonă, inclusiv 9 

2 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 

3 Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

4 Peste 5 tone 64 
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C. Pentru mijloacele de transport pe apă: 

 
Nr. 

crt. 

 

Mijloace de transport pe apă 

Impozitul 

–lei- 

1 Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 

2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 

3 Bărci cu motor 210 

4 Nave de sport şi agrement   462 

5 Scutere de apă 210 

6 Remorchere şi împingătoare: x 

 a) până la 500 CP, inclusiv 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 
d) peste 4.000 CP 

559 
909 

1.398 
2.237 

7 Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 

8 Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 

 a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până 

la 3.000 tone, inclusiv 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 

182 
 

280 
490 

 

D. Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

Ax(e) 
motor(oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică 

sau 
echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 
de 

suspensie 
pentru 
axele 

motoare 

I două axe   

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar  mai mică de 13 
tone 

0 133 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar  mai mică de 14 
tone 

133 367 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 15 
tone 

367 517 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 18 
tone 

517 1.169 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 

II trei axe   

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 17 
tone 

133 231 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar  mai mică de 19 
tone 

231 474 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar  mai mică de 21 
tone 

474 615 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar  mai mică de 23 
tone 

615 947 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 947 1.472 
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tone 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 26 

tone 

947 1.472 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 

III patru axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 

tone 

615 623 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 27 

tone 

623 973 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar  mai mică de 29 

tone 

973 1.545 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar  mai mică de 31 

tone 

1.545 2.291 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar  mai mică de 32 

tone 

1.545 2.291 

 6 Masa de cel puţin 32 tone    1.545 2.291 

 
 

E. Pentru combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau 

tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone 

 
 

 
Numărul de axe şi greutatea brută 

încărcată maximă admisă 

Ax(e) 

motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

 

 
Alte sisteme 

de 

suspensie 
pentru 

axele 
motoare 

I 2+1 axe   

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar  mai mică de 14 

tone 

0 0 

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 16 

tone 

0 0 

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar  mai mică de 18 

tone 

0 60 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar  mai mică de 20 

tone 

60 137 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar  mai mică de 22 

tone 

137 320 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar  mai mică de 23 

tone 

320 414 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 

tone 

414 747 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 28 

tone 

747 1.310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 

II 2+2  axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 

tone 

128 299 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 26 

tone 

299 491 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar  mai mică de 28 491 721 
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tone 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar  mai mică de 29 

tone 

721 871 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar  mai mică de 31 

tone 

871 1.429 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar  mai mică de 33 

tone 

1.429 1.984 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar  mai mică de 36 

tone 

1.984 3.012 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 

tone 

1.984 3.012 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 

III 2+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 

tone 

1.579 2.197 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 

tone 

2.197 2.986 

 3 Masa de cel puţin 40 tone   2.197 2.986 

IV 3+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 

tone 

1.395 1.937 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 

tone 

1.937 2.679 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mică de 44 

tone 

2.679 3.963 

 4 Masa de cel puţin 44 tone   2.679 3.963 

V 3+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 
tone 

794 960 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 
tone 

960 1.434 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mică de 44 

tone 

1.434 2.283 

 4 Masa de cel puţin 44 tone   1.434 2.283 
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A N E X A  Nr. 7 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 

T A X E 
pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 

autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii 
 
 

1.- Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism este egală 
cu suma stabilită conform tabelului următor: 

 

 
Nr. 

crt. 

Suprafaţa pentru care se obţine  

certificatul de urbanism 

 

-lei- 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 14 

 
f) 

 
peste 1.000 m2 

14 + 0,01 lei pentru 
fiecare   m2 care depăşeşte 

1.000 m2  

 

2.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% 

din cuantumul taxei  pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism și amenajarea teritoriului sau de către primar este de 15 lei. 
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire 

rezidențială sau clădire anexă este egală este cu 0,5 din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcții. 

5. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții 
decât cele menționate la pct.4 din prezenta anexă este egală cu 1 % din va-

loarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor 
aferente. 

6. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației 

inițiale. 
7. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de desființare, totală sau 

parțială, a unei construcții este egală cu 0,1 % din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate. 
8. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări, necesare 

lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și 

alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și 
explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren 

ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare 
de 15 lei. 
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9. In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și 
prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de 

foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost 
emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să 

reflecte suprafața efectiv afectată. 
10. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de 

organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse 
în altă autorizație de construire, este egală cu 3 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de șantier. 
11. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de 

corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcție. 

12. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 

cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate 
pe căile și în spațiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de 

suprafață ocupată de construcție. 
13. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 

branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie, televiziune prin cablu și internet este de 13 lei, pentru 

fiecare racord. 
14. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și 

adresă este de 9 lei. 
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A N E X A  Nr. 8 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

T A X A 
pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
 

 
Pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativ – teritorială a 
municipiului Buzău, persoanele a căror activitate se încadrează potrivit 

Clasificării din economia naţională – CAEN, actualizate potrivit Ordinului nr. 
337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statsitică, în grupele: 561 – 

Restaurate, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte 
activităţi recreative şi distractive, datorează taxe diferenţiate, în funcţie de 

suprafaţa ocupată, astfel: 
 

 

 
 

Suprafaţa aferentă activităţii respective 

 (structura de vânzare) 

Taxa pentru 

eliberarea/viza 
privind 

desfăşurarea 

activităţii de 
alimentaţie 

publică 
-lei- 

1) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa de până la 10 mp 
inclusiv 

500 

2) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 10 mp 
şi  până la 50 mp inclusiv   

 
1.000 

3) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 50 mp 
şi  până la 100 mp inclusiv   

 
1.500 

4) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp 
şi  până la 200 mp inclusiv   

 
2.000 

5) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp 

şi  până la 300 mp inclusiv   

 

2.500 

6) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp 

şi  până la 400 mp inclusiv   

 

3.000 

7) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp 

şi  până la 500 mp inclusiv   

 

3.500 

8) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 500 mp 

şi  până la 600 mp inclusiv   

 

4.000 

9) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 600 mp 

şi  până la 700 mp inclusiv   

 

4.500 

10) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 700 

mp şi  până la 800 mp inclusiv   

 

5.000 

11) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 800 

mp şi  până la 900 mp inclusiv   

 

6.000 

12) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 900 

mp şi  până la 1.000 mp inclusiv   

 

7.000 

13) pentru stuctura de vânzare cu suprafaţa peste 1.000 mp  8.000 
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Taxele menţionate mai sus nu se aplică persoanelor care desfăşoară 

astfel de activităţi cu ocazia unor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale 
organizate de municipalitate. 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de 
alimenaţie publică se achită integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării 

acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. 
 Pentru unităţile nou înfiinţate, cererea pentru eliberarea autorizaţiilor 

privind desfăşurarea activităţii de alimenaţie publică, însoţită de documentaţia 
necesară, se depune la Primăria municipiului Buzău, până la finele lunii în care  

s-a înfiinţat unitatea de alimentaţie publică, iar majorările de întârziere se 
datorează începând cu data de întâi a lunii următoare înfiinţării unităţii. 

In situaţia începerii activităţii ulterior datei înfiinţării la Oficiul Registrului 

Comerţului, aceasta poate fi dovedită cu un document legal valabil (financiar, 
contabil, etc.), iar majorările de întârziere se calculează începând cu data de 

întâi a lunii următoare începerii activităţii.  
Dacă se constată că unitatea de alimentație publică a funcționat anterior 

înființării la Oficiul Registrului Comerțului, majorările de întârziere se vor 
calcula începând cu data de întâi a lunii în care s-a dovedit funcționarea. 

In cazul unităților cu activitatea sezonieră, cererea pentru eliberarea 
autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, însoțită de 

documentația necesară, se depune la Primăria municipiului Buzău până la 
finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se 

datorează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității. 
Autorizația de alimentație publică pentru unitățile cu activitate sezonieră se 

eliberează doar pentru anul în curs. Suprafața pentru care se taxează 
emiterea/vizarea autorizației de alimentație publică nu include și suprafața 

ocupată de terasa sezonieră din fața propriei unități. 

Cererea pentru viza anuală, însoțită de documentația necesară, se 
depune la Primăria municipiului Buzău până la data de 31 ianuarie 2016 

inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere. 
Taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizației privind desfășurarea 

activității de alimentație publică nu se restituie chiar dacă autorizația a fost 
suspendată sau anulată, după caz. 

Taxa pentru viza anuală nu se percepe, în cazul autorizațiilor privind 
desfășurarea activității de alimentație publică, pentru care s-a solicitat, până  

la data de 31 ianuarie 2016, suspendarea autorizației pe întregul an 
calendaristic sau anularea acesteia. In situația în care se solicită anularea 

autorizației ulterior datei de 31 ianuarie 2016 , nu se percepe taxa de viză 
dacă solicitantul prezintă documente doveditoare din care să rezulte că 

activitatea unității respective a încetat anterior datei de 31 ianuarie 2016. 
Orice mențiune în autorizația privind desfășurarea activității de alimen-

tație publică se va efectua la solicitarea scrisă a titularului autorizației, care are 

obligația de a declara la Primăria municipiului Buzău atât modificările care au 
survenit, cât și încetarea activitățiii unității respective, în termen de maxim 15 

zile calendaristice de la apariția acestora. 
Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizația privind desfă-

șurarea activității de alimentație publică, la cererea titularului, precum și 
pentru eliberarea la cerere a unui duplicat în locul autorizației pierdute, 

sustrase, distruse sau deteriorate, taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru 
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eliberarea sau vizarea pe anul în curs a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică. In cazul solicitării modificării suprafeței 

structurii de vânzare până la data de 31 ianuarie 2016, taxa de viză este 
corespunzătoare noii suprafețe a structurii. In situația în care solicitarea pentru 

modificarea suprafeței structurii de vânzare se înregistrează la Primăria 
Municipiului Buzău ulterior datei de 31 ianuarie 2016, taxa de viză datorată va 

fi la nivelul corespunzător taxei pentru suprafața structurii de vânzare înscrisă 
în autorizație la data de 31 ianuarie 2016. 

Funcționarea  fără autorizația eliberată de Primarul municipiului Buzău 
sau fără viză anuală a acesteia, a oricărui exercițiu comercial a cărui activitate 

se desfășoară potrivit Clasificării activităților din economia națională CAEN, 
actualizate potrivit Ordinului nr. 337/2007 al președintelui Institutului Național 

de Statistică, în grupele 561 – Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de 

servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, constituie 
contra-venție și se sancționează cu suspendarea activității până la autorizare 

sau vizarea anuală și amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Documentaţia necesară eliberării autorizaţiei privind desfăşurarea acti-

vităţii de alimenaţie publică se va stabili ulterior prin dispoziţia primarului 
municipiului Buzău. 
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A N E X A  Nr. 9 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR 

PUBLICE SAU PRIVATE AFLATE IN PROPRIETATEA 
MUNICIPIULUI BUZAU 

 
Persoanele fizice sau juridice autorizate care ocupă temporar şi sub orice 

formă, pe baza aprobărilor legale, terenuri proprietate publică sau privată a 
municipiului, datorează în anul fiscal 2016, în funcţie de suprafaţa terenului 

ocupat, următoarele taxe: 

a) construcţii provizorii pentru vânzarea de 
mărfuri, prestarea de servicii sau confecţionarea de 

produse diverse; 

1,75 lei/zi/m.p. 

b) construcţii provizorii cu destinaţie comercială 

situate pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu 
vânzare la stradă; 

1,65 lei/zi/m.p. 

c) construcţiile provizorii cu destinaţie comercială 
situate pe terenurile unităţilor  de învăţământ, cu 

vânzare în incintă; 

1,05 lei/zi/m.p. 

d) construcţii provizorii pentru vânzarea ziarelor, 

revistelor, cărţilor, publicaţiilor şi florilor; 

1,00 leu/zi/m.p. 

e)terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie 

publică în perioada 01 aprilie – 31 octombrie; 

1,65 lei/zi/m.p. 

f) terase provizorii în extensia construcţiilor 

provizorii în perioada prevăzută la lit. e); 

2,00 lei/zi/m.p. 

g) panouri şi corpuri de publicitate şi reclamă 
amplasate provizoriu; suprafaţa minimă supusă 

taxării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea 
proiecţiei orizontale, la care se adaugă un metru de 

jur împrejur, fără utilizarea spaţiilor verzi; 

1,65 lei/zi/m.p. 

h) alei de acces la spaţii comerciale sau sedii de 

firmă, fără  utilizarea spaţiilor verzi; 

0,75 lei/zi/m.p. 

i) rampe acces la blocurile de locuinţe pentru 

persoane cu dizabilităţi locomotorii 

0,02 lei/zi/m.p. 

j) pentru depozitarea provizorie a materialelor 

diverse (nisip, pietriş, lemne de foc, etc.) în faţa 
imobilului (cu excepţia organizărilor de şantier sau 

punctele de lucru ); 

2,00 lei/zi/m.p. 

k) construcţii provizorii pentru promovarea 

produselor sau serviciilor; 

5,00 lei/zi/m.p. 

l) comercializarea sau promovarea produselor în 
regim ambulant; 

5,00 lei/pers./zi 

m) pentru utilizarea domeniului public pentru 
prestări servicii în perioada sărbătorilor legale 

(foto, video, etc.). 

8,00 lei/zi 
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 Taxele pentru utilizarea locurilor publice pe perioada desfăşurării Zilelor 

de 1 şi 8 martie 2016, Zilelor municipiului Buzău, Târgului de vară Drăgaica, 
Orăşelului Copiilor sau sărbătorilor de Anul Nou, taxele locale se vor stabili 

ulterior de către consiliul local. 
 Taxele pentru utilizarea termporară a locurilor publice în vederea 

realizării unor lucrări nu se aplică pentru lucrările publice executate de către 
regia autonomă şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local 

al Municipiului Buzău. 
Consiliile de administraţie au competenţă pentru subconcesionarea sau 

închirierea către terţe persoane a construcţiilor şi terenurilor, în condiţiile 
prevăzute de lege,  cu plata trimestrială la bugetul local a cotei-parte de 20% 

din redevenţa sau chiria stabilită prin contractele de subconcesioare sau 

închiriere.  
 Pentru serviciile prestate, consiliile de administraţie ale regiei şi societă-

ţilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
stabilesc niveluri proprii ale tarifelor şi preţurilor.    

 Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute mai sus la lit. a), d –l) 
se fac venit la bugetul local şi se plătesc la Direcţia Economică. 

Taxele prevăzute la lit. b) şi c) se încasează şi utilizează în regim 
extrabugetar de către unităţile de învăţământ din municipiul Buzău, conform 

bugetelor de venituri şi cheltuieli legal aprobate, inclusiv pentru unităţile de 
învăţământ fără personalitate juridică arondate, cu obligaţia virării la bugetul 

local a cotei părţi de 20%. Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi 
Licitaţii va comunica unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică 

hotărârea adoptată, însoţită de prezenta anexă. 
Plata de către contribuabili a taxelor pentru utilizarea locurilor publice 

sau private se face anticipat, în situaţia în care perioada de utilizare a locurilor 

publice este mai mică de o lună şi lunar, în cazul în care perioada de utilizare a 
locurilor publice este mai mare de o lună. 

Taxele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii nu îi exo-
nerează pe contribuabili de plata impozitului pe clădiri stabilit în condiţiile 

prevăzute de prezenta hotărâre. 
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A N E X A  Nr. 10 
la Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 

 

ALTE TAXE SPECIALE SI TAXE LOCALE 
 
 
A.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 3/1994, cu modificările 

ulterioare : 

 
 a) taxa pentru ocuparea terenurilor proprietate publică 

sau privată a municipiului cu garaje (construcţii 
provizorii);  

 

11,21 lei/m.p./an 

b) taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru 
agricultură   

1,77 lei/m.p./an 

c) taxa  pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice 
a terenurilor din intravilan, în vederea atribuirii 

acestora în proprietate conform prevederilor art. 36 

din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 

eliberării actului administrativ care atestă dreptul de 
proprietate 

 

  
 

  25,00 lei 

 
 

 

B.- Taxa stabilită conform art. 8 din Metodologia executării 

lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor 
verzi, apro-bată prin Hotărârea nr. 51/1995, cu modificările ulterioare: 

 
a). taxa unică pentru eliberarea agrementului                                248,00 lei 

b). taxa pentru viza anuală a agrementului                        148,00 lei 
c). taxă pentru modificarea sau completarea  

     agrementului                                                                     78,00 lei  
 

C.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 25/1996 pentru limitarea 

accesului cu autovehicule în parcul Crîng, cu modificările ulterioare:  
 

a). pentru accesul cu autovehicule proprietatea  
     persoanelor fizice                                  7,35 lei/acces 

b). pentru accesul cu autovehicule proprietatea 
     persoanelor juridice                                       9,50 lei/acces 

c). pentru accesul cu autovehiculele în vederea 
     aprovizionării unităţilor de alimentaţie publică       248,00 lei/lună 

     existente în parcul Crîng       
d). pentru eliberarea permisului de liberă trecere                     38,00 lei/lună 

 
Taxele prevăzute la pct. C din prezentul articol se încasează de 

Societatea Comercială "Urbis – Serv " S.R.L. Buzău, din veniturile lunare 
realizate un procent de 50% se face venit la bugetul local. 
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D.- Taxa stabilită prin Hotărârea nr. 65/1996 pentru utilizarea tempo-
rară a locurilor publice în vederea organizărilor de şantier sau 

punctelor de lucru, cu modificările ulterioare:     2,35 lei/m.p./zi 
 

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor 
lucrări de construcţii, prin depăşirea termenului de realizare a lucrărilor 

prevăzut în Avizul pentru începerea lucrărilor eliberat de către Direcţia Tehnică 
din cadrul Primăriei municipiului Buzău, taxa este de 10 lei/m.p./zi. 

Taxa pentru depăşirea termenului de realizare a lucrărilor se încasează 
de către Direcţia Economică.  

Pentru unităţile sub autoritatea consiliului local taxa respectivă nu se 
aplică, acestea având însă obligaţia să obţină Avizul pentru începerea 

lucrărilor. 

E.- Hotărârea nr.99/2002 privind stabilirea cuantumului taxei 
pentru revendicarea sau adopţia câinilor fără stăpân, modificată prin 

Hotărârea nr. 81/2005, cu modificările ulterioare:      
 

a). taxa pentru revendicarea sau adopţia unui mascul        64,00 lei 
b). taxa pentru revendicarea sau adopţia unei femele            88,00 lei 

 
F. - Hotărârea nr. 174/2005 privind stabilirea taxei speciale 

pentru parcarea autoturismelor în parcările publice din municipiul 
Buzău, cu modificările ulterioare :                                          2,00 lei 

 
G.- Hotărârea nr. 97/2005 privind înregistrarea şi radierea 

vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării :       70,00 lei 
        

H.- Hotărârea nr. 4/2006 privind stabilirea unor taxe speciale 

pentru finanţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările 
ulterioare: 

a) taxa pentru eliberarea sau preschimbarea actelor 
    de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau 

    prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru  
    cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, 

    precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea 
   domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români                             10,50 lei 

b) taxa pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice 
    sau juridice privind furnizarea unor date din Registrul                           

    naţional de evidenţă a persoanelor                                        10,50 lei 
 

 
I.- Art.3 din Hotărârea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite 

de circulaţie pentru autovehiculele de transport marfă şi persoane pe 

unele drumuri publice din municipiul Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 
a). pentru autovehiculele cu o masă totală maximă      50 lei/zi 

 autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12,0 tone          250 lei/lună 
 tone pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre         2.250 lei/an   

 



324 

 

b). pentru autovehiculele cu o masă totală maximă 
autorizată cuprinsă între 12,0 tone şi 16,0 tone pentru 

circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre 
 

80 lei/zi 
400 lei/lună 

3.600 lei/an 

c) pentru autovehicule cu o masă totală maximă 
autorizată cuprinsă între 16 tone şi 40 tone, precum şi 

pentru autovehiculele care transportă mărfuri şi 
produse periculoase, pentru circulaţia pe străzile 

prevăzute în hotărâre 
 

100 lei/zi 
500 lei/lună 

4.500 lei/an 

d). pentru autovehiculele cu gabarit depăşit, precum şi 
pentru autovehiculele care transportă mărfuri şi 

produse periculoase cu o masă totală maximă 

autorizată peste 40 tone, pentru circulaţia pe străzile 
prevăzute în hotărâre 

 

150 lei/zi 
800 lei/lună 

7.200 lei/an 

 

e) pentru autocare, autobuze şi microbuze, cu excepţia 

celor pentru care s-a emis autorizaţie de traseu pentru 
transport regulat de persoane 

 

116 lei/zi 

3.400 lei/lună 
 

 

J.- Hotărârea nr. 131/2007 privind organizarea păşunatului pe 
păşunile şi terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului 

Buzău, cu modificările ulterioare : 
 

a). taxa de păşunat pentru bovine şi cabaline adulte                   35,00 lei/cap 
b). taxa de păşunat pentru tineret bovin şi cabalin 1-2 ani           21,00 lei/cap 

c). taxa de păşunat pentru ovine şi caprine peste 1 an                16,00 lei/cap 

d). taxa de păşunat pentru tineret ovin şi caprin sub 1 an             8,40 lei/cap 
e). taxa anuală de stabulaţie                                                      2,37 lei/m.p 

 In situaţiile perfectării, în condiţiile legii, a unor contracte de concesiune 
sau închiriere a păşunilor şi terenurilor pentru păşunat, nivelurile taxelor pre-

văzute mai sus reprezintă limita minimă a redevenţelor sau chiriilor, efectivul 
de animale avute în vedere fiind preluate în registrul agricol. 

 
K.- Art. 51 din Hotărârea nr. 72/2008 privind reglementarea acti-

vităţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum 
şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău: 

 
a) eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi                    684,00 lei 

b) eliberarea autorizaţiei de transport în regim de închiriere            401,00 lei 
c) eliberarea autorizaţiei de dispecerat                                          401,00 lei 

d) eliberarea autorizaţiei de taxi şi copii conforme                          401,00 lei 

e) eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor de transport, autorizaţii  
    taxi, a copiilor conforme şi a autorizaţiei de dispecerat              136,00 lei 

f)  folosirea locurilor de parcare stabilite pentru taximetrie             118,00  
          lei/autoturism/an 
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L.- Hotărârea nr. 8/2011 pentru stabilirea la nivelul municipiului Buzău 
a taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei, prin divorţ, pe cale 

administrativă:                600,00 lei. 
 

M.- Hotărârea nr. 193/2012 privind instituirea unor restricţii de cir-
culaţie pentru autovehicule pe strada Lt. Godeanu din municipiul 

Buzău: 
a) primele 15 minute de staţionare                     nu se taxează 

b) pentru 1 oră sau fracţiune de oră de staţionare         2 lei/oră 
c) pentru 2 ore sau fracţiune de oră până la 3 ore 

    de staţionare               5 lei/oră 
d) pentru mai mult de 3 ore sau fracţiune de oră  

de staţionare             10 lei/oră 

                                    sau fracţiune de oră în plus 
 

N. Taxa specială pentru refuzul de sterilizare a câinilor prevăzută de 
Regulamentul privind controlul reproducerii câinilor, aprobat prin 

Hotărârea nr. 11/2013                   100 lei/câine 
 

O.- Hotărârea nr. 74/2015 privind aprobarea documentaţiei de atri-
buire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate pe traseele secundare din 
muni-cipiul Buzău  

 
a). taxa pentru eliberarea licenţei de traseu                              

    pentru curse regulate, regulate speciale sau  
    suspendate                      300,00 lei 

b) taxa pentru înlocuirea licenţei de de traseu                              

    pentru curse regulate sau regulate speciale ocazionată  
    de schimbarea denumirii operatorului de transport ori 

    a adresei sediului profesional al acestuia        300,00 lei 
  c) taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei de traseu                   92,00 lei 
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A N E X A  Nr. 11 

la Hotărârea nr. 175  din 26 noiembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

FACILITATI  FISCALE 
care se acordă în anul fiscal 2016 

 
 

 I.- Se aprobă scutirea sau reducerea impozitului/taxei 
pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 
 
 1.- Scutirea impozitului/taxei pe clădiri 
 a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către orga-

nizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
 b) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, dacă proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
 c) clădirile afectate de cutremur peste 50%, începând cu 1 ianuarie a 

anului în care s-a produs cutremurul; 
 d) clădirea folosintă ca domiciliu, la care proprietarii au executat pe 

cheltuială proprie lucrări de întreţinere pentru creşterea performanţei ener-
getice, în condiţiile prevăzute de Hotărârea nr. 37/2012 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 
 e) clădirea folosită ca domiciliu, unde au fost executate lucrări în 

condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 f) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor fizice fără venituri, ori a căror venituri totale constau în 
exclusivitate în indemnizaţii de şomaj sau ajutor social; 

 
 2.- Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri: 

 a) clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au 
aparţinut cul-telor religioase din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulte-rioare, dacă proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public; 

 b) clădirile care, potrivit legii, sunt declarate monumente istorice, de 
arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale; 

 c) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b) şi art. 4, alin. (1) din Legea 

nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 d) clădirea folosită ca domiciliu, cu o suprafaţă construită mai mică de 70 

m.p., aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri 
lunare totale sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară; 

 e) clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice care sunt 
utilizate pentru furnizarea de activităţi turistice, sportive, recreative şi de 
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agrement cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni/an, reducere 
care se aplică numai în cazul declarării până la 29 februarie 2016. 

 
 II.- Se aprobă scutirea sau reducerea cu 50% a 
impozitului/taxei pe teren, după cum urmează: 
 
 1.- Scutirea impozitului/taxei pe teren: 
 a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 

10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

 b) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 
organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 

sociale; 

 c) suprafeţele construite ale terenurilor cu regim de monoment istoric 
sau aferente muzeelor şi caselor emoriale; 

 d) suprafeţele terenurilor afectate de cercetări arheologice, pe întreaga 
durată a cercetărilor; 

 e) terenurile aferente clădirilor de domiciliu, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor fără venituri ori ale căror venituri totale constau în 

exclusivitate în indemnizaţii de şomaj sau ajutor social; 

 
 2.- Reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe teren: 

 a) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, dacă proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public 

 b) terenurile aferente clădirilor de domiciliu aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3, alin. (1), lit. b) şi art. 4, alin. 

(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioate; 
 c) suprafaţa construită a terenurilor ocupate de clădirile afectate de 

cutremur; 
 d) terenurile aferente clădirii de domiciliu, aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare totale sunt mai mici decât 
salariul minim brut pe ţară; 

 e) terenurile situate în arii protejate supuse unor restricţii de utilizare; 

 f) suprafeţele terenurilor aferente clădirilor aflate în proprietatea persoa-
nelor fizice sau juridice care sunt utilizate pentru furnizarea de servicii turistice, 

activităţi sportive, recreative şi de agrement cu caracter sezonier, pe o durată 
de cel mult 6 luni, reducere care se aplică în cazul declarării suprafeţelor 

respective până la 29 februarie 2016. 
 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a 

impozitului/taxei pe teren stabilită conform pct. I şi II se aplică începând cu 
data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care depun documente justificative la 

Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău până la data de 31 ianuarie 
2016. 

 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a 
impozitului/taxei pe teren se aprobă de către directorul executiv sau directorul 

executiv adjunct a Direcţiei Economice. 
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 III.- Scutirea sau reducerea altor impozite sau taxe locale 
prevăzute de art. 469, alin. (2), art. 476, alin. (2), art.485, alin. (1) şi art. 487 

din Codul fiscal nu se aplică în anul 2016.  

 
[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 tarifelor de bază, pe metru pătrat, al 

chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică 

sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului 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. 214/CLM/2015, prin care se propune aprobarea tarifelor de bază, pe metru 

pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a 

municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - raportul Direcţiei Evidenţă-Administrare Patrimoniu, Cadastru şi Trans-

porturi Locale, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

        In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-19), art. 45, alin. (3), 
art. 49, 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 Ș T E : 

 

         Art.1.- Se aprobă tarifele de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare 
pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile 

aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, tarife prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Tarifele prevăzute la poziţiile 1 - 5 din anexă pentru suprafeţele locative 

cu altă destinaţie decât cea de locuinţă  închiriate persoanelor cu handicap, 
invalizilor de război, răniţilor în timpul Revoluţiei din decembrie 1989 şi 

urmaşilor eroilor martiri se reduc cu 50%. 
         Art.2.- Tarifele stabilite conform art.1 din prezenta hotărâre constituie 

bază de pornire la licitaţiile publice pentru închirierea suprafeţelor locative cu 

altă destinaţie decât cea de locuinţă, precum şi a terenurilor aferente. 
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         Art.3.- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 
2016, dată la care Hotărârea nr. 171/2014 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău îşi încetează aplicabilitatea.  
 

         Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă 
- Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Administrare Fond Locativ şi 

Compartimentul Audit Public Intern, precum şi unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

  

PREŞEDINTELE  ȘEDINŢEI, 

consilier Constantin Coman 

 
 

 
 

                                                                
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                          SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                           Ștefan Nedelcu 
 

 
 

 
 

 

Buzău, 23 decembrie 2015 
Nr. 192 

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 23 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi 

pentru, 4 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 

consilieri prezenţi la şedinţă. 
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A N E X A  

la Hotărârea nr. 192 din 23 decembrie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

TARIFELE DE BAZĂ 

pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a 
municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

_______________________________________________________________ 
                                                                                                   Tarif lunar 

                                 Specificaţie                                                   (lei/m.p.) 
_______________________________________________________________ 

1. Spaţii pentru activităţi comerciale: 

     a) mărfuri alimentare şi nealimentare, 
     alimentaţie publică, consignaţie, flori 

     naturale şi artificiale                                                                  20,00 
     b) mărfuri de librărie, papetărie, depozite 
     de mărfuri                                                                                    7,00 

     c) dependinţe pentru activităţi comerciale 
     (vestibul, antreu, hol, oficiu, grup sanitar)                                       5,25 

2. Spaţii pentru activităţi de prestări servicii: 
     a) cismărie, croitorie, cojocărie, vopsitorie şi 

     boiangerie, curăţătorie chimică, rame, geamuri, 
     oglinzi, ateliere reparaţii obiecte de uz casnic 
     şi gospodăresc, mica industrie                                                        7,00 

     b) frizerie, coafură, cosmetică, fitness şi altele                             12,00 
     c) service auto, birouri de copiat şi multiplicat            

      acte, telecomunicaţii, servicii foto   
      şi servicii apartură diversă                                                          18,00 
     d) dependinţe pentru activităţi prestări servicii 

     (vestibul, antreu, hol, oficiu, grup sanitar)                                       5,25 
3. Spaţii pentru activităţi de producţie şi desfacere  

     din producţia proprie (panificaţie, cofetărie,  
     tipografie şi similare)                                                               12,00 

4. Spaţii pentru activităţi de comerţ cu ridicata                    18,00 

5. Spaţii pentru societăţi comerciale cu alte activităţi  
decât cele prevăzute la pct. 1 – 4                                       32,00 

 
6. Spaţii pentru activităţi social-culturale şi sportive: 

     a) grădiniţe, cămine şi creşe, altele decât cele aflate 

     în subordinea consiliului local, centre de creaţie, 
     artişti plastici, galerii de artă, biblioteci, cantine şi 

     bunuri pentru cult                                                                    1,60 
     b) - spaţii pentru activităţi instructiv-educative şi 
     activităţi sportive în unităţile de învăţământ  

     preuniversitar şi universitar pe termen lung                                    6,00 
      c) spaţii şi terenuri indivize aferente  

          în cadrul complexului sportiv „Gloria”  
                - spaţii                                                                              1,00 
                - terenuri                                                                           0,25 

 
  d) societăţi comerciale cu alte activităţi social-culturale   

         şi sportive decât cele prevăzute la lit. a)- c)                              18,00 
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     6. Spaţii pentru sedii şi birouri administrative: 
a) instituţii bugetare, partide şi formaţiuni  
politice, ligi, fundaţii, asociaţii de proprietari 

şi alte organizăţii non-profit                                                          3,00 
     b) cabinete medicale şi activităţi conexe  

     actului medical, farmacii                                                               5,20 
     c) cabinete de asistenţă sanitar-veterinară şi 
         farmacii veterinare                                                                   6,00 

7. Terenuri pentru garaje ( construcţii din zidărie ): 
a) unităţi bugetare                                                                      4,90 

b) societăţi comerciale                                                                 6,00 
c) persoane fizice                                                                        4,90 
8. Terenuri pentru activităţi sportive 

 ( Stadionul de Atletism, terenuri sport                           0,02 lei/m.p./zi 
Parcul Tineretului, etc. ):                                                  0,0008 lei/m.p./oră 

9. Închirieri diverse: 
a) spaţii pentru activităţi festive şi conferinţe                        4,15 lei/m.p./zi  
b) spaţii pentru activităţi culturale (proiecţie                          

filme, concerte, spectacole de teatru, etc. )                          0,014 lei/m.p./oră 
c) terenuri pentru aterizarea elicopterelor, 

cu excepţia celor sanitare şi celor pentru  
situaţii de urgenţă                                                            79,00 lei/elicopter 

d) utilizarea podurilor şi pasarelelor 
pentru amplasarea de corpuri de reclamă  
şi publicitate                                                                       0,40 lei/m.p./zi 

e) utilizarea stâlpilor electrici proprietatea 
municipiului pentru amplasarea de corpuri  

de reclamă şi publicitate                                                     5,25 lei/lună/stâlp 
f) linii electrice subterane pe terenuri                                   1,30 lei/m.l./an 
proprietatea municipiului   

g) terenuri pentru amplasare corturi şi măsuţe   
pentru întocmire liste susţinători                                           1,00 leu/m.p./zi 

h) terenuri pentru activităţi de agrement 
(tobogane, saltele gonflabile, etc. cu suprafeţe  
mai mari de 10,00 m.p.)                                                        0,50 lei/m.p./zi  

10. Închirierea temporară a spaţiilor din incinta  
unităţilor de învăţământ cu sau fără 

personalitate juridică                                                          1,70 lei/m.p./zi 
                                                                                              0,30 lei/m.p./oră   
____________________________________________________________ 

 

NOTĂ: 

    In situaţia în care în spaţiul închiriat se desfăşoară mai multe categorii 
de activităţi, tariful lunar al chiriei minime se stabileşte pentru activitatea 

cu tariful de bază cel mai mare. 

 
[înapoi la copertă]         [înapoi la cuprins] 

 


