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C U P R I N S 
 

 

I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU  

Hotărârea nr.168/2018  

Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul al II-lea 
2018 pe cele două secțiuni 

Hotărârea nr.169/2018  

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

Hotărârea nr.170/2018  Rectificarea a V-a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.174/2018  

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 220, km 70+000-78+500, 
Buda-Valea Salciei, judeţul Buzău” 

Hotărârea nr.178/2018  

Aprobarea promovării unui proiect în cadrul POR 2014-2020, Axa 
prioritară 8.1 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea 
de investiție 8.1, Operațiunea 8.1.A - Ambulatorii și a acordului de 
parteneriat cadru între Ministerul Sănătății, UAT Județul Buzău, 
Spitalul Județean de Urgență Buzău și Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat 

Hotărârea nr.179/2018  

Aprobarea promovării unui proiect în cadrul POR 2014-2020, Axa 
prioritară 8.1 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea 
de investiție 8.1, Operațiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe și a 
acordului de parteneriat cadru între Ministerul Sănătății, UAT Județul 
Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău 

Hotărârea nr.182/2018  Rectificarea a VI–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018; 

Hotărârea nr.183/2018  

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat; 

Hotărârea nr.184/2018  

Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

Hotărârea nr.196/2018  

Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ - Teritorială 
Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a proiectului 
„Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu 
Muncii, Judeţul Buzău”- formă actualizată; 

Hotărârea nr.197/2018  

Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 
„Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu 
Muncii, Judeţul Buzău” și a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției-forma actualizată; 

Hotărârea nr.198/2018  

Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public 
județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-
Săpoca și retur operatorului de transport rutier SC VOICILĂ & G SRL; 

Hotărârea nr.200/2018  

Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni de emitere a 
licențelor de traseu pe traseele: traseul 12, Buzău-Tăbărăști-Gălbinași-
Bentu și traseul zona 114, Buzău- zona industrială-Tăbărăști-Gălbinași-
Bentu 

Hotărârea nr.201/2018  Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.202/2018  

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Defciențe Auditive Buzău 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.168-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.169-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.170-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.174-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.178.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.179.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotararea-nr.182-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotararea-nr.183-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotararea-nr.184-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotararea-nr.196-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotararea-nr.197-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotararea-nr.198-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotararea-nr.200-din-2018.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.201.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.202.pdf


Hotărârea nr.203/2018  

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 
Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

Hotărârea nr.204/2018  

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 
Bibliotecii județene ”V. Voiculescu” Buzău 

Hotărârea nr.205/2018  

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

Hotărârea nr.208/2018  

Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018 
* Modificată prin Hotărârea nr.207/2018 

Hotărârea nr.209/2018  

Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău 

Hotărârea nr.210/2018  

Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 
Spitalului Judeţean de Urgență Buzău 

Hotărârea nr.211/2018  

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 
Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău 

Hotărârea nr.212/2018  

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

Hotărârea nr.213/2018  

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului 
Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.214/2018  

Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău                                                                                                                          
   * Notă de îndreptare eroare materială 

Hotărârea nr.215/2018  

Aprobarea modificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea 
și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. 
Bălcescu nr.40, în vederea înființării Centrului muzeal I.C. Brătianu” 

Hotărârea nr.216/2018  

Aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 
– 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul 
Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT 
Comuna Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată 

Hotărârea nr.228/2018  

Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică a Judeţului Buzău 

Hotărârea nr.229/2018  

Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” unor 
personalități și susținători ai culturii buzoiene 

 II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

Hotărârea nr.170/2018 

  

Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău privind aprobarea proiectului modelului de steag 
al UAT Municipiul Buzău 

Hotărârea nr.171/2018 
 

Hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe 
mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu 
grad mediu de handicap (gradul III) precum şi pentru un membru al 
familiei acestora 

Hotărârea nr.172/2018 
 

Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective 
din municipiul Buzău, pe străzi, cartiere şi atribuirea de numere 
administrative 
 

 Hotărârea nr.181/2018 
 

Hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale 
de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe 
bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” 
Buzău 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.203.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.204.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.205.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.208.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.207.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.209.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.210.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.211.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.212.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.213.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.214.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Not%C4%83-de-%C3%AEndreptare-eroare-material%C4%83.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.215.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.216.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.228.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.229.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-170.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-171.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-172.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-181.pdf


Hotărârea nr.182/2018 
 

Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective 
din cartierele Crâng, Transilvaniei și Simileasca, municipiul Buzău, pe 
străzi, cât şi atribuirea de numere administrative  
 

Hotărârea nr.191/2018 
 

Hotărâre privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de 
transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău 

Hotărârea nr.192/2018 
 

Hotărâre pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de 
către utilizatori, în  cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază 
individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare 
 

Hotărârea nr.193/2018 
 

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău pentru aprobarea Metodologiei executării 
lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor 
verzi din municipiul Buzău 
 

Hotărârea nr.194/2018 
 

Hotărâre privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu 
Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada 
Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea 
Episcopiei 
 

Hotărârea nr.195/2018 
 

Hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul 
Buzău 
 

Hotărârea nr.229/2018 

Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Bâsca” din municipiul 
Buzău în denumirile deținute anterior și anume strada „Bâsca Mare”, 
strada „Bâsca Mică” și Aleea „Bâsca” 
 

Hotărârea nr.230/2018 
 

Hotărâre pentru restricționarea accesului autovehiculelor în Parcul 
Crâng din municipiul Buzău 
 

Hotărârea nr.231/2018 
 

Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare 
de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale 

 

 

 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-182.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-191.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-192.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-193.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-194.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-195.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-229.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-230.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/10/HCL-nr.-231.pdf

