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C U P R I N S 
 

 

I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU  

Hotărârea nr.231/2018 

Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii 

reprezentând sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, 

pentru  susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii 

proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 

2020-2022 

Hotărârea nr.232/2018 

Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii 

reprezentând sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii 

proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 

2020-2022 

Hotărârea nr.233/2018 
Completarea Anexei nr. 5 la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului 

Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 

Hotărârea nr.234/2018 

Aprobarea promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de 

Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul 

POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, 

Operațiunea A – Ambulatorii 

Hotărârea nr.237/2018 
Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2018 pe 

cele două secțiuni 

Hotărârea nr.238/2018 Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.239/2018 
Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău 

Hotărârea nr.240/2018 
Rectificarea a I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Județean  de Resurse și Asistență Educațională Buzău 

Hotărârea nr.241/2018 
Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Muzeului județean Buzău 

Hotărârea nr.242/2018 
Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Hotărârea nr.243/2018 
Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

Hotărârea nr.244/2018 
Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Spitalului Județean de Urgență  Buzău 
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Hotărârea nr.245/2018 
Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 

2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România 

Hotărârea nr.246/2018 

Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 

146/2018 privind aprobarea alocării unor sume destinate finanțării 

activităților  cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe 

raza Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău, în semestrul II 

2018 

Hotărârea nr.247/2018 

Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în 

vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a 

României – 2018 şi Sărbătorilor de iarnă 

Hotărârea nr.248/2018 

Aprobarea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău și Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru implementarea 

proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” – ID MySIMIS 127169, finanțat prin POCU 

Hotărârea nr.249/2018 

Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația 

Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 31 a Festivalului de muzică 

rock „TOP T 2018” 

Hotărârea nr.250/2018 

Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, 

prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, 

la  Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Crivățul de Sud-Est” 

Hotărârea nr.259/2018 
Acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău domnului 

Marin Dumitru 

Hotărârea nr.264/2018 Rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.265/2018 
Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău 

Hotărârea nr.266/2018 
Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Hotărârea nr.267/2018 
Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Muzeului Județean Buzău 

Hotărârea nr.268/2018 
Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Teatrului ”George Ciprian” Buzău 

Hotărârea nr.269/2018 
Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.270/2018 
Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

Hotărârea nr.271/2018 
Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 

2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România 

Hotărârea nr.272/2018 Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019 
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Hotărârea nr.273/2018 
Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi 

pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2019 la nivelul Județului Buzău 

Hotărârea nr.274/2018 

Aprobarea cumpărării de către UAT Județul Buzău prin Consiliul 

Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul 

Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48 - proprietatea Societății Tipogrup Press 

SRL Buzău  

* Modificată și completată prin Hotărârea nr.307/2018 

Hotărârea nr.275/2018 

Acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut 

rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, 

precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2017-2018 

Hotărârea nr.279/2018 

Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe 

lângă Consiliul Județean Buzău 

Hotărârea nr.281/2018 

Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public 

județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău 

(Garaj RER SUD SA) - Vadu Pașii (Stație sortare RER SUD SA) și retur 

operatorului de transport rutier SC BIOCLEANER SERVICII 

ECOLOGICE SRL 

Hotărârea nr.284/2018 
Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului 

Ilie Năstase 

Hotărârea nr.285/2018 
Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului 

Valeriu Argăseală 

Hotărârea nr.286/2018 

Repartizarea integrală în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor 

a sumei de 3.575.449,01 lei din majorarea fondului 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 din impozitul pe venit. 

Hotărârea nr.287/2018 
Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2018 pe 

cele două secţiuni 

Hotărârea nr.289/2018 Rectificarea a XI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.290/2018 
Rectificarea a IV-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău 

Hotărârea nr.291/2018 
Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului 

Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018 

Hotărârea nr.292/2018 
Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

Hotărârea nr.293/2018 
Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 

2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România 
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Hotărârea nr.294/2018 

Aprobarea actualizării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea 

și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae 

Bălcescu, nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu” 

Hotărârea nr.304/2018 

Exprimarea avizului nefavorabil al Consiliului Județean Buzău la 

solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-

Mărăcineni” de emitere a licențelor  de traseu pe traseele: traseul 14 

Buzău -  Pogonele -  Țintești – Maxenu – Smeeni – Moisica – Albești – 

Udați – Mînzu – Udați – Lucieni – Călțuna și retur, traseul Zona 121 

Buzău – Odaia Banului – Maxenu – Țintești – Pogonele – Zona 

Industrială Buzău și retur 

Hotărârea nr.306/2018 
Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

Societății Domenii Prest Serv SRL Buzău 

Hotărârea nr.310/2018 
Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei 

Stancu Simona Raluca 

Hotărârea nr.311/2018 
Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” post 

mortem domnului Cristian Alexandru 

 II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

Hotărârea nr.250/2018 
Utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului 
Buzău 

Hotărârea nr.251/2018 Modificarea Hotărârii nr. 181/2018 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău privind aprobarea 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 

Hotărârea nr.252/2018 Schimbarea denumirii „Intrarea Pescăruş”, drum public situat între 
imobilele cu numerele 242-244 de pe Strada Orizontului, cartier 
Simileasca, în „Intrarea Cocorilor” 
 

Hotărârea nr.253/2018 Renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal 
Averescu și arondarea imobilelor –blocuri de locuinţe colective din 
cartierul Nicolae Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea 
de numere administrative 

Hotărârea nr.262/2018 Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren 
proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General 
Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1 

Hotărârea nr.271/2018 Arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Unirii, 
municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative 

Hotărârea nr.272/2018 Atribuirea de denumiri unor alei din Parcul Crâng, municipiul Buzău 

Hotărârea nr.273/2018 Atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea 
denumirii drumului situat în municipiul Buzău, delimitat de imobilele 
aflate la numerele poștale 163A, respectiv 163B de pe strada 
Transilvaniei și imobilul cu numărul cadastral 18222 

Hotărârea nr.274/2018 Schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în strada „Constantin 
Angelescu”,din municipiul Buzău 

Hotărârea nr.275/2018 Schimbarea denumirii străzii Tudor Vladimirescu în strada George Emil 
Palade din municipiul Buzău și arondarea imobilelor – blocuri de 
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locuință colective pe această stradă cât și atribuirea de numere 
administrative (poștale) 

Hotărârea nr.294/2018 Stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2019 

Hotărârea nr.314/2018 Schimbarea denumirii unor tronsoane din Strada „ Col. Ion Buzoianu ” 
din municipiul Buzău 

Hotărârea nr.315/2018 Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului 
proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Piersicului nr. 
50 bis 
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