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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU  
 
 

Hotărârea 

nr.48/2019 

Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2019 pe 

cele două secţiuni 

Hotărârea 

nr.49/2019 

Aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019 

Hotărârea 

nr.50/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău 

Hotărârea 
nr.51/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău 

Hotărârea 
nr.52/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului 
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău 

Hotărârea 

nr.53/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului 

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

Hotărârea 

nr.54/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău 

Hotărârea 
nr.55/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat  

Hotărârea 
nr.56/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului 
Judeţean de Urgență Buzău 

Hotărârea 

nr.57/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii 

judeţene „V. Voiculescu” Buzău 

Hotărârea 

nr.58/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului 

judeţean Buzău 

Hotărârea 

nr.59/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului 

„George Ciprian” Buzău 

Hotărârea 
nr.60/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului 
Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 

Hotărârea 
nr.61/2019 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

Hotărârea 

nr.62/2019 

Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi 

reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şi poduri aflate 
în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a 

Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare 
drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2019 

Hotărârea 
nr.64/2019 

Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile acordate 
de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2019 

Hotărârea 
nr.66/2019 

Modificarea și înlocuirea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr.272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și 

tarifelor de nivel județean pentru anul 2019 

Hotărârea 
nr.69/2019 

Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, 
prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de asociat – membru 

fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„PROGAZ BUZĂU 2020” 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.48.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.48.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.49.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.49.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.50.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.50.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.51.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.51.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.52.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.52.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.53.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.53.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.54.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.54.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.55.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.55.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.56.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.56.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.57.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.57.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.58.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.58.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.59.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.59.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.60.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.60.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.61.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.61.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.62.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.62.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.64.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.64.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.66.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.66.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.69.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.69.pdf


Hotărârea 

nr.71/2019 

Aprobarea aderării Judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău,la 

Adunarea Regiunilor Europei (ARE) 

Hotărârea 
nr.74/2019 

Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și 
Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea proiectului 

„Educația în spiritul valorilor europene” 

Hotărârea 

nr.82/2019 

Stabilirea unor tarife și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la 

Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

Hotărârea 
nr.84/2019 

Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău” 
domnului locotenent (rez.) Gheorghe Bădulescu, veteran de război 

Hotărârea 
nr.86/2019 

Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului 
Buzău pe anul 2018 

Hotărârea 

nr.87/2019 

Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019 

Hotărârea 

nr.88/2019 

Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău 

Hotărârea 
nr.89/2019 

Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al 
Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

Hotărârea 
nr.90/2019 

Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al 
Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău 

Hotărârea 

nr.91/2019 

Repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe 

anul 2019 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România 

Hotărârea 

nr.92/2019 

Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Buzău 

Hotărârea 
nr.95/2019 

Aprobarea continuării cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău în 
anul 2019 a proiectului Consiliului Raional Soroca – „Reabilitarea 

Secției de Terapie a Spitalului Raional Soroca” 

Hotărârea 

nr.96/2019 

Aprobarea acordării unei cofinanțări Parohiei Ortodoxe Române „Sfinții 

Martiri Brâncoveni” – Raionul Soroca, Republica Moldova pentru 
reabilitarea Cimitirului Ostașilor Români 

Hotărârea 

nr.97/2019 

Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții 

de la bugetul Județului Buzău în anul 2019 pentru activități de 
asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 

Hotărârea 
nr.104/2019 

Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău la promovarea proiectului „Școală incluzivă, 

copii fericiți” 

Hotărârea 
nr.105/2019 

Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un 

viitor mai bun”, în cadrul POCU AP4/PI9IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14, apel 
complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii 

Hotărârea 
nr.109/2019 

Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Consiliului Județean Buzău 

Hotărârea 

nr.114/2019 

Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019 

Hotărârea 

nr.115/2019 

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Hotărârea 
nr.116/2019 

Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău 

Hotărârea 
nr.117/2019 

Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău 
a etapei naționale a Concursului Național „Educație rutieră, educație 

pentru viață” 

Hotărârea 
nr.122/2019 

Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin 
terapie ocupațională Râmnicu Sărat, unitate de asistență socială din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.71.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.71.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.74.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.74.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.82-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.82-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.84.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/04/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.84.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-86.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-86.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-87.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-87.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-88.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-88.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-89.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-89.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-90.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-90.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-91.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-91.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-92-1-1.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-92-1-1.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-95.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-95.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-96.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-96.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-97.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-97.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-104.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-104.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-105.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/05/H-105.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-109.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-109.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-114.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-114.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-115.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-115.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-116.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-116.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-117.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-117.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-122-1.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-122-1.pdf


Buzău și a promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Viață nouă în comunitate”, 
în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv, OS 4.15 „Reducerea 

numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în 
instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la 

nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung” 

Hotărârea 

nr.123/2019 

Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice 

comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată II 

DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU 

Dispoziția 

nr.113/2019 

Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor 
sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității 

Administrativ - Teritoriale Județul Buzău în anul 2019 

Dispoziția 

nr.124/2019 

Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor 

sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității 
Administrativ - Teritoriale Județul Buzău în anul 2019 

II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

Hotărârea 

nr.102/2019 
Aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019  
 

Hotărârea 

nr.104/2019 

Modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor 

pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor 
financiare excepționale 

Hotărârea nr. 
113/2019 

Arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul 

Alexandru Marghiloman, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea 
de numere administrative 

Hotărârea nr. 
114/2019 

Arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul 
Broșteni, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere 

administrative 

Hotărârea nr. 

115/2019 

Schimbarea denumirii Șoselei „ Spătaru ” în Șoseaua „ București ” și 
schimbarea Șoselei „ Pogonele ” în Șoseaua „ Constanței ” din 

municipiul Buzău 

Hotărârea nr. 

116/2019 

Atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona 

Palatului Comunal din municipiul Buzău 

Hotărârea nr. 
130/2019 

Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului public 
de ecarisaj 

Hotărârea nr. 

131/2019 

Aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului 
comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și 

exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din 
municipiul Buzău 

Hotărârea nr. 

132/2019 
Organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRĂGAICA – 2019” 

 

 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-123.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/06/H-123.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/dispozitie-monitor-113.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/dispozitie-monitor-113.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/dispozitie-monitor-124.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/dispozitie-monitor-124.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-102.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-102.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-104-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-104-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-113-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-113-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-114-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-114-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-115-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-115-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-116-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-116-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-130-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-130-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-131-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-131-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-132-din-2019.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2019/07/HCL-Nr.-132-din-2019.pdf

