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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU  

Hotărârea 

nr.03/2019 

Aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 

2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019 

Hotărârea 

nr.04/2019 

Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes 

Național 2018 

Hotărârea 

nr.06/2019 

Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul 

judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020 

Hotărârea 

nr.07/2019 

Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț 

și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea organizării evenimentului 

Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale) 

Hotărârea 

nr.10/2019 

Însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Buzău 

Hotărârea 

nr.11/2019 

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

Judeţului Buzău 

Hotărârea 

nr.15/2019 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stăvărăşti-limita judeţ 

Brăila, judeţul Buzău” 

Hotărârea 

nr.16/2019 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km. 11+520 – 11+680, comuna 

Topliceni, judeţul Buzău” 

Hotărârea 

nr.17/2019 

Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

județului Buzău 

Hotărârea 

nr.20/2019 

Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul județean Buzău, 

Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România 

Hotărârea 

nr.22/2019 

Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului profesor Melnic 

Mihai 

Hotărârea 

nr.27/2019 

Repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe valoarea 

adăugată, bugetului propriu al Județului Buzău și bugetelor comunelor, orașelor și 

municipiilor din județ în anul 2019 

Hotărârea 

nr.28/2019 

Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 28.492 mii lei din fondul 

constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, 

precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 

Hotărârea 

nr.29/2019 

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 

Hotărârea 

nr.30/2019 

Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier județean al domnului Florescu Raul-Ioan și declararea ca vacant a unui mandat 

de consilier județean 

Hotărârea 

nr.31/2019 
Validarea mandatului de consilier județean al domnului Văcăroiu Marius-Ion 

Hotărârea 

nr.33/2019 

Darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a unui imobil din proprietatea publică 

a județului Buzău situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul 

Chihlimbarului” 

Hotărârea 

nr.36/2019 

Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, 

Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată 

Hotărârea 

nr.38/2019 

Aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice 

județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc 
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limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea 

controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții 

Consiliului Județean Buzău 

Hotărârea 

nr.39/2019 
Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, formă actualizată 

Hotărârea 

nr.43/2019 
Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău 

Hotărârea 

nr.47/2019 

Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Bulat Nicolae – 

istoric și scriitor din Republica Moldova, Soroca 

II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

Hotărârea 

nr.8/2019 

Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele 

Constituției și Episcopiei, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere 

administrative 

Hotărârea 

nr.9/2019 

Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul 

Democrației, municipiul Buzău, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative 

Hotărârea 

nr.30/2019 

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din 

municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.48/2019 

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de 

iluminat public din Municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.49/2019 

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de 

administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău 

Hotărârea 

nr.72/2019 

Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău” 

Hotărârea 

nr.73/2019 

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018 privind stabilirea, la 

nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

Hotărârea 

nr.74/2019 

Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective  din Cartierele 

Gării, Poștă și Mihai Viteazul, municipiul Buzău, pe străzi, respectiv a blocurilor de 

locuințe pe Bulevardul Industriei și Șoseaua Brăilei, cât şi atribuirea de numere 

administrative 

Hotărârea 

nr.75/2019 

Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul 

Independenței, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative 
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