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C U P R I N S 
 

 

I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU  

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 

Hotărârea 

nr.86/2018 

Validarea mandatului de consilier judetean al domnului Botea 

Marcel 

Hotărârea 
nr.87/2018 

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2018, 
pe cele două secțiuni 

Hotărârea 

nr.89/2018 

Rectificarea a III–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2018 

Hotărârea 
nr.90/2018 

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Hotărârea 
nr.91/2018 

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 
al Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Hotărârea 

nr.92/2018 

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău 

Hotărârea 

nr.94/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203C, km 17+300 – 
19+000,comuna Florica, județul Buzău” 

Hotărârea 
nr.95/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiții „Consolidare mal pe DJ 102F, la km. 

2+200 – 2+350, comuna Berca, Județul Buzău” 

Hotărârea 

nr.96/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții „Refacere DJ 220A, km. 0+300, sat 
Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău” 

Hotărârea 

nr.97/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții „Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, 
27+200, comuna Cozieni, județul Buzău” 

Hotărârea 

nr.98/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 102C, km. 33+832 – 

45+209, limită județ Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – 
Bărăști (DN 10), județul Buzău 

Hotărârea 

nr.99/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici 
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ai obiectivului de investiții „Restabilire condiții de circulație și 

refacere DJ 204M, km. 0+000 – 6+500, Mînzălești – Jgheab, 
județul Buzău 

Hotărârea 
nr.100/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203A, km. 13+300 – 

15+000, Mărgăritești – Batogu, județul Buzău” 

Hotărârea 
nr.102/2018 

Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă 

subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2018 pentru 
activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 

Hotărârea 
nr.104/2018 

Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean 

Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 
1 iunie 2018 

Hotărârea 

nr.108/2018 

Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău 

și Inspectoratul Județean de Poliție Județean Buzău 

Hotărârea 
nr.116/2018 

Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene: 
cod 022, Buzău Autogara Sud – Tăbărăști, Gălbinași – Bentu; cod 

043, Buzău Autogara XXL – Cernătești; cod 054, Buzău Autogara 
XXL – Plaiul Nucului; cod 055, Buzău Autogara XXL – Malul Roșu; 

cod 078 Buzău Autogara Sud – Stîlpu; cod 083, Buzău Autogara 
Sud – Țintești – Maxenu, operatorului de transport SC TRANS 

ADRIAN UTIL SRL 

Hotărârea 
nr.127/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și 

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Modernizare DJ 203H, km 16+000 – 25+500, Buda – Al. 

Odobescu-limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău” 

Hotărârea 

nr.128/2018 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico -

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 203A, km 
15+000 -22+000, Batogu-Murgeşti-Livada, judeţul Buzău” 

Hotărârea 
nr.129/2018 

Aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, 16+000-

25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită județ Vrancea, 
Județul Buzău” și a Acordului de parteneriat între UAT Județul 

Buzău și UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia 

Hotărârea 
nr.133/2018 

Revocarea/validarea unui consilier judeţean ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău 

Hotărârea 

nr.136/2018 

Acordarea titlului de cetățean de onoare al Județului Buzău 

domnului Popescu Marian, șeful Consulatului General al României la 

Bilbao (Spania) 

Hotărârea 
nr.138/2018 

Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 
2018 

* Modificat anexele conform  Hotărârea nr.137/2018 

Hotărârea 

nr.139/2018 

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău 

Hotărârea 
nr.140/2018 

Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 
al Teatrului „G. Ciprian” Buzău 

Hotărârea 

nr.141/2018 

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018 
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Hotărârea 

nr.149/2018 

Aprobarea unui drept de acces pe terenul aparţinând domeniului 

privat al judeţului Buzău, situat în stațiunea Sărata-Monteoru, 
comuna Merei 

Hotărârea 

nr.151/2018 

Aprobarea promovării proiectului „Consolidare a managementului 

siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu” 

Hotărârea 

nr.160/2018 

Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene 
cod 050, Buzău Autogara XXL – Mînzălești și cod 099, Rm. Sărat 

Autogara TUC – Dăscălești, operatorului de transport SC TRANS 

RODICA SRL 

Hotărârea 

nr.161/2018 

Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 
026, Buzău Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, operatorului de 

transport SC TRANS EXPRES SRL 

Hotărârea 
nr.162/2018 

Aprobarea promovării proiectului ”Eficientizarea energetică a 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” , în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 
”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 ”Operațiunea B - Clădiri 
Publice” 

II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
BUZĂU 

  

Hotărârea 

nr.96/2018 

 

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de 

tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi 

și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe 

terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în 

intravilanul acestuia 

Hotărârea 

nr.97/2018 

 

Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 378/2017 

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 

Hotărârea 

nr.98/2018 

 

Hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum şi atribuirea de 

denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea 

municipiului Buzău 

Hotărârea 

nr.99/2018 

 

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare 

a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în 

bulevardul Nicolae Titulescu nr. 18 

Hotărârea 

nr.100/2018 

 

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 41/2018  privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul 

de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de 
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transport ale Societății Comerciale “Trans- Bus” S.A. și acordarea 

de facilități pentru acesta 

Hotărârea 

nr.115/2018 

 

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare 

a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în 

strada Unirii nr. 1 

Hotărârea 

nr.116/2018 

 

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu 

strigare a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă, proprietate publică a municipiului Buzău, situate pe 

bulevardul Nicolae Bălcescu, la parterul blocului Crinul Alb 

Hotărârea 

nr.133/2018 

 

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară 

„DRĂGAICA – 2018” 

Hotărârea 

nr.134/2018 

 

Hotărâre privind  atribuirea de denumiri cartierelor si unor drumuri 

publice situate în zonele cu  imobile-blocuri de locuinţe colective din 

municipiul Buzău 

Anexa 1 
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