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C U P R I N S 
 

 

I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU 

Hotărârea nr. 02/2018 

Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 

11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului 

Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 

și estimări pe anii 2019-2021 pentru sumele din impozitul pe 

venit și taxa pe valoare adăugată 

Hotărârea nr. 03/2018 

Aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare 

Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 

„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă 

actualizată II” 

Hotărârea nr.08/2018 
Însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Buzău pentru anul 2018 

Hotărârea nr.11/2018 

Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale în 

domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie – formă 

actualizată I 

Hotărârea nr.12/2018 

Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale 

Județene pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă - 

formă actualizată I 

Hotărârea nr.22/2018 

Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni 

de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 2, 

modificat, Buzău, Gara CFR – Săpoca, strada Rotundă și 

traseul zona 111, Buzău, Gara CFR – Zona industrială – 

Săpoca, strada Rotundă, în condițiile modificării programului de 

transport al asociației 

Hotărârea nr.23/2018 

Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni 

de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 11, 

Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești și traseul zona 

117, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești 

Hotărârea nr. 24 /2018 

Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene 

în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 

Hotărârea nr. 26/2018 Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2re-nr.02.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2re-nr.03.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.08.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.11.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.12.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.22.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.23.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-24-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-26-din-2018.pdf


Hotărârea nr. 27/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău 

Hotărârea nr. 28/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău 

Hotărârea nr. 29/2018 

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive 

Buzău 

Hotărârea nr. 30/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

Hotărârea nr. 31/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău 

Hotărârea nr. 32/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat 

Hotărârea nr. 33/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Hotărârea nr. 34/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău 

Hotărârea nr. 35/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Muzeului Județean Buzău 

Hotărârea nr. 36/ 2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Teatrului ”George Ciprian” Buzău 

Hotărârea nr. 37/2018 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău 

Hotărârea nr. 38/2018 

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău 

Hotărârea nr. 39/2018 

Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă 

periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări 

drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean 

Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, 

modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în 

administrarea Consiliului  Județean Buzău prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală în anul 2018 

Hotărârea nr. 41/2018 
Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de 

la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2018 

Hotărârea nr. 42/2018 

Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de 

performanță a structurilor sportive locale participante la 

competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 

2018 

Hotărârea nr. 44/2018 Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea 

Administrativ -Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-27-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-28-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-29-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-30-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-31-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-32-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-33-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-34-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-35-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-36-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-37-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-38-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-39-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-41-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-42-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-44-din-2018.pdf


Buzău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Buzău 

Hotărârea nr.52/2018 
Privind rectificarea I a bugetului propriu al județului Buzău pe 

anul 2018 

Hotărârea nr.53/2018 
Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” 

domnului Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia) 

Hotărârea nr.55/2018 
Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe 

anul 2018 

Hotărârea nr.56/2018 
Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat 

Hotărârea nr.57/2018 
Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Hotărârea nr.58/2018 

Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de 

partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii 

Centenarului Marii Uniri 

Hotărârea nr.66/2018 
Completarea poziției nr. 84 din Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Buzău 

Hotărârea nr.72/2018 
Aprobarea Planului de colaborare între Consiliul Județean 

Buzău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău 

Hotărârea nr.73/2018 

Aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean 

Buzău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – 

Filiala Buzău 

Hotărârea nr.74/2018  

Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în 

parteneriat cu Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la 

derularea proiectului de sărbătorire a 180 ani de la înființarea 

instituției buzoiene de învățământ preuniversitar 

Hotărârea nr.76/2018  

Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în 

drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 

„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea 

de investiții 8.1 

Hotărârea nr.84/2018 

Actualizarea documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Stimularea 

mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii 

rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, 

județul Buzău; 

Hotărârea nr.85/2018 

Stabilirea unor măsuri organizatorice pentru Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Sărata – Monteoru Buzău, la care 

Judeţul Buzău este membru fondator/asociat 

 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.52-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.53-martie-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.55-martie-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.56-martie-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.57-martie-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.58-martie-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotarare-66.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotarare-72.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotarare-73.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotarare-74.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotarare-76.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot.nr_.84.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot.nr_.85.pdf


II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

HCL nr.12/2018 
(caracter normativ) 

Aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de 

majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe 

raza municipiului Buzău 

HCL nr.13/2018 
(caracter normativ) 

Modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din 

municipiul Buzău 

HCL nr.14/2018 

(caracter normativ) 
Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău 

HCL nr.28/2018 

(caracter normativ) 
Aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018 

HCL nr.41/2018 

(caracter normativ) 

Majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe 

bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport 

ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru 

acesta 

HCL nr.42/2018 

(caracter normativ) 

Modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind 

măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ 

public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și 

curățeniei în municipiul Buzău 

HCL nr.64/2018 

(caracter normativ) 

Modificarea tarifelor pentru  serviciul public de salubrizare din 

municipiul Buzău 

HCL nr.65/2018 

(caracter normativ) 
Schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău 

 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-12.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-13.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-14.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-28.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-41.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-42.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-64.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/07/HCL-nr.-65.pdf

