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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU 

Hotărârea 

nr.129/2019 

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2019 pe 

cele două secțiuni 

Hotărârea 

nr.131/2019 

Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 

2019 

Hotărârea 

nr.132/2019 

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

Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Hotărârea 

nr.133/2019 

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

Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Hotărârea 

nr.134/2019 

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

Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău 

Hotărârea 

nr.135/2019 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

Hotărârea 

nr.136/2019 

Aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în 

tabere din Republica Moldova și România 

Hotărârea 

nr.137/2019 

Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Buzău 

Hotărârea 

nr.138/2019 

Completarea anexei nr. 14y la Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr. 272/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean 

pentru anul 2019 

Hotărârea 

nr.140/2019 

Aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și 

dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” 

Hotărârea 

nr.141/2019 

Aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-

economici şi pentru actualizarea bugetului proiectului “Restaurarea, 
conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-

dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. 

Brătianu” 

Hotărârea 

nr.142/2019 

Aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km 

38+000 – 75+000, Mărăcineni–Podu Muncii, Judeţul Buzău” 

Hotărârea 

nr.149/2019 

Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și 

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
”Reabilitare 

DJ 203A, km 15+000 – 22+000, Batogu-Murgești-Livada, județul 

Buzău” 

Hotărârea 

nr.150/2019 

Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și 
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

”Modernizare 

DJ 220, km 70+000 – 78+500, Buda-Valea Salciei, județul Buzău” 
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Hotărârea 

nr.151/2019 

Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară 
prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 

Municipiului Rm. Sărat 

Hotărârea 

nr.152/2019 

Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 

2019 

Hotărârea 

nr.153/2019 

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

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău 

Hotărârea 

nr.154/2019 

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

Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Hotărârea 

nr.155/2019 

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

Muzeului județean Buzău 

Hotărârea 

nr.156/2019 

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

Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău 

Hotărârea 

nr.157/2019 

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

Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

Hotărârea 

nr.158/2019 

Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 

2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România 

Hotărârea 

nr.159/2019 

Înlocuirea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272 

din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel 

județean pentru anul 2019 

Hotărârea 

nr.164/2019 

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ 

Hotărârea 

nr.168/2019 

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 2 

Hotărârea 

nr.169/2019 
Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019 

Hotărârea 

nr.170/2019 

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

Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

Hotărârea 

nr.171/2019 

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

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău 

Hotărârea 

nr.172/2019 

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

Spitalului Județean de Urgență Buzău 

Hotărârea 

nr.173/2019 

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

Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău 

Hotărârea 

nr.174/2019 

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

Teatrului „George Ciprian” Buzău 
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Hotărârea 

nr.175/2019 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

Hotărârea 

nr.177/2019 

Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 

în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei 

Naționale a României – 2019 și Sărbătorilor de iarnă 

Hotărârea 

nr.178/2019 

Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația 
Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 32 a Festivalului de muzică 

rock „TOP T 2019” 

Hotărârea 

nr.179/2019 

Aprobarea constituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute în 
favoarea Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie România SA pentru două 

loturi de teren din domeniul public al Județului Buzău – strada 

Horticolei, nr. 56 

Hotărârea 

nr.182/2019 

Aprobarea rectificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea 

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

Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu” 

Hotărârea 

nr.183/2019  

Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Buzău” prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

Hotărârea 

nr.171/2019 

Indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6% 

Hotărârea 

nr.175/2019 

Delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj 

către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

Hotărârea 

nr.176/2019 

Completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind 

aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, 

precum și a prestațiilor financiare excepționale 

Hotărârea 

nr.177/2019 

Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a 
dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea 

instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de 
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 

susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi 

electrice și de comunicații electronice 

Hotărârea 

nr.178/2019 

Delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru 
administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată 

și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău către Societatea 

Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

Hotărârea 

nr.180/2019 
Aprobarea recalculării preţurilor locale pentru energia termică 

furnizată de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău consumatorilor 
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racordaţi la sistemul de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat 

Hotărârea 

nr.185/2019 

Renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Strada Columbelor și 

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

administrative 

Hotărârea 

nr.186/2019 

Schimbarea denumirii tronsonului din „Bulevardul Nicolae Bălcescu”, 

delimitat de intersecția străzilor George Emil Palade și Constantin 

Garoflid cu Bulevardu l Unir ii în S trada Arhitect Petre Antonescu din 
municipiul Buzău și arondarea imobilelor blocuri de locuințe colective 

pe această stradă, cât și atribuirea de numere administrative (poștale) 

Hotărârea 

nr.187/2019 
Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.188/2019 

Schimbarea denumirii străzii „ Sfântul Sava Gotul” în strada „12 aprilie 

372” din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.189/2019 

Schimbarea denumirii străzii “Viceamiral Ion Murgescu“ în “Amiral Ion 

Murgescu“ 

Hotărârea 

nr.190/2019 
Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.191/2019 

Arondarea imobilelor blocuri de locuinţe colective din cartierul Zona 

Centrală, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere 

administrative 

Hotărârea 

nr.192/2019 
Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.193/2019 
Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.194/2019 
Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.195/2019 
Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.207/2019 

Aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu 
proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, 

parte din Punctul Termic 35 -Tribunal 

Hotărârea 

nr.215/2019 

Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului 
proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Transilvaniei 

nr. 401bis 

Hotărârea 

nr.216/2019 

Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului 

proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Primăverii nr. 

98 bis 
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Hotărârea 

nr.228/2019 

Aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor 
bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi 

juridice prin eşalonare la plată 

Hotărârea 

nr.239/2019 

Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de 

iluminat public din municipiul Buzău 

Hotărârea 

nr.255/2019 

Prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 
Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009 

Hotărârea 

nr.257/2019 

Modificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-
gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte 

măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 

326/16.11.2017 
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