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Art,1. Se
JOI, 26 APRILIE

Sedinla va
Bu leva rd u I N icolae
ordine de zi:

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

DISPOZITIE Nt. .q0
privind convocarea Consiliului judelean

in gedintd ordinari

Preged intele Consiliului judelean Buz5u,

. . In temeiul art.94 atin.(1), atin. (6) Si art.106 din Legea nr.215/2001 privind
administralia publicE localS, republicatS, cu modificErile gi-complet5rile ulterioare,

DISPUNE :

convoacE Consiliul Judetean Buz5u in gedinld ordinard,
2OLq ora 9oo.

avea loc a sediul Consiliului JLtdelean BuzEu din
BSlcescu nr. 48, Sala ,,Dimitrie Filipescu,, cu urmEtoarea

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Executia bugetulr_ri propriu al judetu ui BuzEu pe trimestrul I 2018, pe cele
doud secliuni;

4.

5.

6.

7.

2.

3.

Aprobarea utillzdrii in anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu aljudelului Buz5u rezultat la incheierea exerciiiului bugetar la 31 decembrie
2017 - fotme actualizatE 2;

Rectlficarea a III-a a bugetului propriu al judelului Buz5u pe anul 2019;

Rectiflcarea I a bugetului de venituri gt cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului
J udetea n de Urgen!5 Buzdu;

Rectlficarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al
Teatru lui ,,George Ciprian" BuzSu;

Rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2019 al Directiei
generale de asisten!5 socialS si proteclia copilului Buz6u;

Aprobarea decont5rii de c5tre Spitalul Judelean de Urgent5 Buz5u a
contravalorii amenajdrllor efectuate de locatar si sublocatar la spaliul cu
destinaiia de imagistic6 medicalS (Rt4N);



8. Aprobarea documentauei tehn ico-economice, faza Documentatie de
Avizare a Lucrdrilor de Interven!ie, a indicatorilor teh nico_economici ai
obiectlvului de investitii ,,lvlodernizare DJ 203C, km 17+300 - 19+000,
comuna Florica, judetul BuzA u,,;

9. Aprobarea documentaliei tehnico-economice, faza Documentalie de
Avizare a Lucririlor de Interven!ie, a indicatorilor teh n ico_economici ai
obiectlvului de investitii ,,Consolidare mal pe DJ 102F, la km. 2+2OO _
2+350, comuna Berca, Judeiul Buz6u,,;

l0.Aprobarea documenta!iei tehnico-economice, faza Documentatie de
Avizare a Lucrdrilor de Interven!ie, a lndicatorilor teh n ico_econom ici ai
obiectivului de investilii ,,Refacere DJ 2ZOA, km. O+300, sat policiori,
comuna Scortoasa, judelul Buz; u,,;

11. Aprobarea documenta!iei tehn ico-economice, faza Documentatie de
Avizare a Lucr;rllor de Interven!ie, a indicatorilor teh n ico_economici ai
obiectivului de investiiii ,,Refacere zonE calamitatE pe DJ 203L,
km. 27+200, comuna Cozieni, judetul Buz;u,,;

l2.Aprobarea documenta!iei tehnico-economice, faza Documenta!ie de
Avizare a LucrSrilor de Interven!ie, a indicatorilor teh n ico_econom ici ai
obiectivului de investiiii ,,Reabilitare DJ 102C, km. 33+932 _ 4S+20g,
limit5 judet Prahova - Buda CrAciunegti - ScErtsoara - gErdstl
(DN 10 ), judetul BuzEu;

13. Aprobarea documenta!iei tehn ico-economice, faza Documentalie de
Avizare a Lucrdrllor de Interventie, a indicatorilor tehnico_economici ai
obiectivului de investitii ,,Restabilire conditii de circula!ie gi refacere DJ
204M, km.0+000 - 6+500, MinzStesti - Jgheab, judetul Buz6u;

14. Aprobarea documenta!iei tehn ico-econom ice, faza Documenta e de
Avizare a LucrSrilor de Interventie, a indicatorilor tehnico_economici ai
ob.iectivului de investiiii ,,1\4odernizare DJ 2034, km. 13+3OO _ 15+000,
MErgSritesti - Batogu, judetul BuzEu,,;

15. Darea in administrarea Consiliului local al comunei Berca a unor suprafege
de teren din DJ 2031, situate in intravilanul comunei Berca;

16. Aprobarea listei asociatiilor si fundatiilor cErora li se acord5 subventii dela bugetul Judelului BuzEu in anul 2O1g pentru activitiii de asisienld
social;, conform Legii nr. 3411998;

17. Aprobarea Programului festivalului ,,BUZAU FEST" ediiia a II _ a, 31 mai
- 03 iu nie 2018;

18. Aprobarea organiz5rii 9i coorganiz5rii de c5tre Consiliul Judelean Buzdu a
unor manifestdri dedicate Zitei Inte.rnationale a Copilului _ 1 iunie 2O1g;



19. Aprobarea participErii Consiliului Judetean BuzEu la Targul International deTurism, Spania - Bilbao,4 - 6 mai 2019;

20, Completarea 9i modificarea anexei la HotErarea Consiliului Judelean BuzEunr. 58/2018 pentru aprobarea participErii Consiliului Judetean BuzEu in
calitate de partener - cofinanlator ar unor activitdti dedicate sErbdtorii
Centenarului 1.4 a rii Unlri;

21. Aprobarea acordului de parteneriat intre Judeiul Buzdu, prin Consiliul
Judetean BuzEu, 9i Universitatea ,,Ba bes_ Bolyai,, din Cluj-Napoca, prin
Facultatea de Business, pentru realizarea actiunii de pTomovare in mediul
on-line a unor obiective turistice din judetul BuzEu;

22. Aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul ludelean Buz5u 9iInspectoratul Judefean de polilie Judeiean BuzEu;

23. Aprobarea perfect5rii unor acorduri de colaborare intre UAT.ludeiul Buz5uprin Consiliul Judelean BuzSu - custode al ariilor proteiate penteleu siSiriu gi UAT-urile: Nehoiu, pbterlagele, Gura Teghii, gieegti, fop;iar'i,
Chiojdu si Siriu prin Consiliile locale;

24. Modificarea 9i completarea HotErerii Consiliului Judetean BuzEunr. 299/2076 privind aprobarea Regulamentului de oiganizare gi
functionare a Direciiei generale de asistent5 social; 9i protectia copilulut
BuzEu 9i a Regulamentelor de organizaie si funciionare a serviciilor
sociale/unit5!ilor de asisten!5 sociald din structura institutiei publice
judetene de asistentd socialS - form5 actualizatE;

25. Aprobarea modificarii nivelului unui post din statul de functii al Centrului
Judetean de CulturS si ArtE BuzEu;

26. Aprobarea formei actualizate a statului de functii al N4uzeului Judetean
BuzEu;

27. Aprobarea modificirii numdrului de personal, organigramei si statului de
functii la Spitalul Judeiean de Urgenl5 BuzEu;

28. Aprobarea formei actualizate a statului de funcfii al Direciiei Judelene de
Evident; a Persoa nelor Buz;u;

29. Aprobarea modific5rii numErului de personal, numErului de funclii publice,
a organigramei gi statului de functii ale Directiei cenerale de Asistent5
SocialS si Proteclia Copilului Buziu;



30.

31,

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru traseele judelene: cod OZ2,
BuzEu Autogara Sud T;b5rEsti, GElbinasi - aentul cod 043, BuzEu
Autogara XXL - Cern5testi; cod 054, Buzbu Autogara XXL _ p aiul Nucului;
cod 055, BuzSu Autogara XXL - N4alu Rogu; cod O7B Buz;u Autogara Sud- Stiipu; cod 083, BuzEu Autogara Sud - Tintesti - Maxenu, operatorului
de tTanspoTt SC TRANS ADR]AN UTIL SRL;

Aprobarea mentinerii valabilitEtii mandatului de administrator unic al
SocietStii ,,Domenii Prest Serv" SRL Buziu p6nE la numirea Consiliutui de
Ad m in istratie;

II. RAPOARTET INFORMARI, INTERPELARI

Raport de evaluare a implement5rii Legii ff. 52/2OO3 in anul 2017 _
centra lizat.

Art.2. Secretarul Judelului BuzEu va aduce la cunogtinl5 public5
prevederile prezentei dispozi!ii.
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,
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