
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE   Nr. 16 
 privind convocarea Consiliului judeţean  
în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2020 

 
 
 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, 
 În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

DISPUNE: 
 

 Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,   

în data de 30 ianuarie 2020, ora 900. 
 

         (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea 

ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 3/20.01.2020  privind aprobarea Metodologiei de 
redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a 

dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului 
Administrativ; 

 
2. Proiect de hotărâre nr. 4/20.01.2020  privind completarea Sectiunii II – 

Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domenului privat al 
Județului Buzău; 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 5/20.01.2020  pentru aprobarea finanțării parțiale 
a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza 

Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020; 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 6/20.01.2020  privind aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului – 

concurs de muzică clasică „Drumul spre celebritate” – Rm. Sărat, 

20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI –a; 
 

5. Proiect de hotărâre nr. 7/20.01.2020  privind aprobarea modificării Actului 
Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco 

Buzău 2009” la care județul Buzău este membru asociat; 

 

6. Proiect de hotărâre nr. 8/20.01.2020  privind aprobarea modificării Actului 
Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Sărata Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat; 

 



7. Proiect de hotărâre nr. 9/20.01.2020  privind aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
       „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat; 

 
8. Proiect de hotărâre nr. 10/20.01.2020  aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ 
BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat; 

 
9. Proiect de hotărâre nr. 11/20.01.2020  pentru aprobarea unor modificări 

în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

 

10. Proiect de hotărâre nr. 12/20.01.2020  pentru modificarea Anexei la 

Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind 
stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 

Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei 
ocupaționale „Administrație”; 

 

11. Proiect de hotărâre nr. 13/20.01.2020  pentru modificarea Anexei la 
Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 
Muzeului Județean Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale 

„Administrație”; 

 

12. Proiect de hotărâre nr. 14/20.01.2020  pentru modificarea Anexei nr. 2  

la Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – funcții 

specifice familiei ocupaționale „Administrație”; 
 

13. Proiect de hotărâre nr. 15/20.01.2020  privind aprobarea rețelei școlare 
a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău 

pentru anul școlar 2020-2021; 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 16/20.01.2020  pentru revocarea/validarea unui 

membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 
Buzău; 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 17/20.01.2020  privind însușirea Planului 
Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Buzău; 

 

16. Proiect de hotărâre nr. 18/20.01.2020 pentru stabilirea unui mandat 

special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința din 

data de 30.01.2020; 

 

 

 
 



       Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de  

Președintele Consiliului Județean Buzău; 
 

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic 
(e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene. 

 
 Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 

19.12.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum 
urmează: 

 

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-16; 

 

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – 

pct. 1-16; 
 

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi arhitectură – pct. 1,2,16; 
 

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 1,16; 
 

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1,3,4,13. 

 

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de 
specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre 

înscrise pe ordinea de zi. 

 
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și 

Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii care se comunică public. 

 
 

 

         BUZĂU , 21 IANUARIE 2020 
 
 

 
                         PREŞEDINTE, 

 
                 PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
                                            
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

    
                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 


