
ROMÂNIA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 

privat a unor construcții - anexe la imobilul proprietate publică 
a județului Buzău situat în municipiul Buzău,  

Strada Stadionului nr. 7 și aflat în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Buzău 

 
 
Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat la nr. 17864/10.12.2019; 

- raportul comun al Direcţiei juridice și administrație publică locală și Direcția 
pentru administrare patrimoniu și investiții, înregistrat la nr. 
17865/10.12.2019; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul 
de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   anexate la 
hotărâre; 

- adresa Spitatului Județean de Urgență Buzău înregistrată la Consiliul 
Județean Buzău sub nr. 17639/05.12.2019 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 36/1999 privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- anexa nr.1, subpoziția nr. 71 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 
În temeiul art. 173, alin. (1), lit „c”, art. 361 alin. (2) și art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se declară încetarea interesului public asupra construcțiilor – anexe 
la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău,  
Str. Stadionului nr. 7, identificate prin anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



 
 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului 

Buzău a construcțiilor - anexe menționate la art. 1 și se aprobă demolarea 
acestora. 

 
Art. 3. (1) Direcția pentru Administrare Patrimoniu și Investiții, Direcția 

Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică vor face demersurile 
necesare pentru modificarea poziției nr. 71 subpoziția Secțiile de Contagioase și 
T.B.C. ale Spitatului Județean de Urgență Buzău din Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Buzău. 

           (2) Spitalul Județean de Urgență Buzău va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău şi celor interesaţi, precum şi 
aducerea la cunoştinţă publică a acesteia, prin publicarea pe site-ul Consiliului 
Judeţean Buzău. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

                           MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 

NR. 252 
BUZĂU, 19 DECEMBRIE 2019 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 
 
 (Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa  
art.  228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ). 

 
  
 







 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   Nr. 17864/10.12.2019 

 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat a unor construcții - anexe 
la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în 

municipiul Buzău, Strada Stadionului nr. 7 și aflat în 
administrarea Spitatului Județean de Urgență Buzău 

 
 
 

În inventarul domeniului public al județului Buzău, atestat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1348/2001, la subpoziția 71 figurează înscris imobilul Spitalului 

Județean de Urgență Buzău. 

Vechimea mare a clădirilor și starea înaintată de degradare, fac ca acestea 

să nu mai poată servi funcțiunii pentru care au fost construite inițial. 

Din aceste motive se impune trecerea construcțiilor - anexe în domeniul 

privat al județului și demolarea acestora. 

Ca urmare, propun  adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
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