
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru aprobarea transferului unor mijloace fixe din

patrirnoniul Judelului Buzdu tn patrimoniul Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard Sirata-Monteoru Buziu

ConsEliul Judegean Buz5u,
Av6nd ?n vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu,
inregistrat5 la nr. l-4057/ L6"fi .20L7 ;
raportul Direc$ei economice, inregistrat la nr. L4052/76.t0.20L7;
avizul de iegalitate al Secretaruiui Judetului BuzEu dat pe proiectul
de hotdrdre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzSu
anexate ia hotErdre;
Hotdrdrea Corrsiliului ludetean Buz5u nr. 718/21.09.2007 pentru
aprobarea participErii Judelului Buzbu prin Consiliul Judefean
Buz5u, in calitate de asociat * membru fondator, la constituirea
Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS,,sErata-Monteoru";
Hotdrdrea Consiliului Judegean Buzdu nr" 2/L2.01.20t7 privind
constatarea desfiin[5rii Carnerei Agricole Judefene BuzSu;
HotErdrea Consiliului Judetean BuzEu nr. 82/2003 privind
atestarea inventarului bunurilor apartin6nd domeniului privat al
jude[ului BuzEu, cu modificdrile gi completbrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritS!ile 9i institu[iile publice, cu
modificdr"ile si completSrile ulterioare;
Cap XII, Secfiunea 1 din Legea nr. 2L5/2007 a administratiei
publice locale, republicatS, cu modificbrile gi completbrile
u lterioare,

tn temeiul art" 9l- alin.(1), lit..c" $i a art, 97 din Legea nr.2l5/2OOl
a administra[iei publice locale, repubilcat5, cu modificdrile gi complet6rile
ulterioare,

HorAmAgrr:

Art. 1. Se aprobS transferirl, cu titlu gratuit, a autoturismului DACIA
BREAK 9i a tractorului UTB U523V din patrimoniul Judegului BuzEu in
patrimoniul Asocia[iei de Dezvoltare IntercomunitarE Sdrata-Monteoru
Buzdu.



Art.2. Datele de identificare ale mijloacelor fixe sunt prevSzute in
anexa care face parte integrantb din prezenta hot516re,

Art.3. tncepdnd cu data intr5rii in vigoare a prezentei hotbrdri,
Contractul de comodat nr. 8L7711,3.06,2017 , incheiat intre Consiliul
Judelean Buzdu si Asocialia de Dezvoltare trntercomunitard S5rata-Monteoru
Buzbu, igi inceteaz5 aplicabilitatea.

Art.4. Directia economicb va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotd 16 ri.

Art.5. Secretarul jude[ului BuzEu va asigura comunicarea prezentei
hotd16ri autoritStilor gi institutiilor interesate, precum gi publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Jude[ean BuzEu.

PRE$EDINTE,

ANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA
ETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

NR. 25L
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7

Hotdrirea a fost adoptati cu 32 voturi -F€ntru", - voturi ,,impotrivd",
- ablineri de cei 32 consilieri jude[eni prezenti.



Anexa Ia HotirArea
Consiliului Judetean Buz5u nr. 25L/2OL7

Caracteristici DACIA BREAK R13311 1310 CLi

Nr. inmatriculare: BZ 09 JBV
Categoria: autoturism
Marca: Dacia
Modelul: R13311 1310 CLi
Capacitate cilindricS: 1397 cmc
Nr. de identificare: UU1R1331133302921
Culoare: 10004 alb boreal
Num5r de inventar:2.3.2.t. 1. 139

Caracteristici TRACTOR UTB U523V

Nr. inmatriculare: BZ 09 JBY
Categoria: tractor
Marca: UTB
Modelul: U523V
Capacitate cilindricS: 2820 cmc
Nr. de identificare : U2TV0523262300621
Culoare: verde
Num5r de inventar:2.L.2L.1. 1. 105



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. 14OSL / 15.10.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea transferului unor

mijloace fixe din patrimoniul Judelului Buziu in
patrimoniul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari

Sirata-Monteoru Buzdu

Prin Hot5rdrea Consiliului Judefean Buz5u nr,2/12.0t.20t7 s-a luat act
de desfiinfarea, prin efectul legii, a Camerei Agricole Judelene Buz5u 9i
prelua^rea activitSfii de cdtre Direc[ia pentru AgriculturS JudefeanE BuzEu.

In vederea predSrii-primirii bunurilor mobile (mijloace fixe, obiecte de
inventar, alte materiale) rezultate din activitatea desfSgurat5 de Camera
AgricolS Judelean5 Buz5u s-a procedat la incheierea Protocolului de predare-
preluare incheiat in data de 26.01.20L7 cu Consiliul Judefean Buzbu.

Prin acest protocol incheiat au fost preluate in patrimoniul Judefului
BuzEu mai multe mijloace fixe, printre care 9i autoturismul DACIA BREAK 9i
tractorul UTB U523V. Aceste mijloace fixe au fost date in comodat incep6nd
cu luna iunie 20L7 c5tre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitarb S5rata-
Monteoru Buz5u in care UAT ludetul BuzSu prin Consiliul Judelean Buz5u
este asociat - membru fondator.

in conformitate cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr. B0/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritS!ile 9i institufiile
publice, cu modific5rile gi completdrile ulterioare, Consiliul judelean BuzEu
poate de[ine un numEr maxim de 6 autoturisme in parcul auto propriu.

Av6nd in vedere prevederile legale men[ionate mai sus, precum si
scopul constituirii acestei Asocialii - acela de a realiza in comun proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau local in vederea reabilit5rii infrastructurii 9i
modernizErii obiectivelor turistice ale sta[iunii balneoclimaterice SErata-
Monteoru, propun ca mijloacele fixe menfionate mai sus sE fie transferate,
cu titlu gratuit in patrimoniul Asociatiei.

Acest transfer se impune 9i pentru respectarea numbrului maxim de
autoturisme care pot fi de[inute in parcul propriu. tn consecin[5, se impune
Tncetarea Contractului de comodat dintre Consiliul Judefean Buzdu 9i
Asociafia de Dezvoltare Intercomunitarb S5rata-Monteoru Buz5u, inainte de
a se realiza acest transfer cu titlu gratuit, conform art. 9.1 lit.b.

tn acest sens, am elaborat prezentul proiect de hotdrdre pe care il
propun adoptbrii in forma prezentatS.

PRE9EDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU,1
<:'"' /l 

tt-'<-'--



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 14O5L/ 16.10.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotirdre pentru aprobarea transferului unor

mijloace fixe din patrimoniul Judelului Buziu in
patrimoniul Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarH

Sirata-Monteoru Buziu

Analiz6nd proiectul de hotb16re inifiat de c5tre Pregedintele Consiliului
Judetean BuzEu am constatat urm5toarele:

- respectb prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritS!ile 9i instituliile
publice, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;

- respectb prevederile Legea nr. 2L51200t a administratiei publice
locale, republicatS, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritS!ile gi instituliile
publice, Consiliul judelean BuzEu poate define un numEr maxim de 6

autoturisme in parcul auto propriu, precum 9i calitatea de membru fondator
al Asociafiei, propunem adoptarea proiectului de hot516re in forma
prezentat5 de c5tre initiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

LIVIU.MIHAIL CIOLAN
a


