ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de
trecere din domeniul public al orașului Pogoanele în
domeniul public al județului Buzău a imobilului situat în
orașul Pogoanele, cu destinația de „Centru de asistență
medico-socială Pogoanele”
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
− referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 4764/18.03.2020;
− raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat
sub nr. 4765/18.03.2020;
− avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat
pe proiectul de hotărâre;
− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
− Hotărârea Consiliului Local al orașului Pogoanele nr.32/2003
privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Buzău a
unor bunuri imobile din cadrul Spitalului orășenesc Pogoanele în
vederea înființării unei unități de asistență medico-socială;
− pozițiile nr. 55-59 din Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului
nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
− Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și
privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.173 alin. (1) lit. „c”, art.182 alin.(1) și art.294 alin.(3)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Buzău de trecere
din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului
Buzău a imobilului – Fostul Spitalul orășenesc Pogoanele, cu destinația de
„Centru de asistență medico-socială Pogoanele” din structura Direcției
generale de sistență socială și protecția copilului Buzău.
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(2) Elementele de identificare ale imobilului – „Fostul Spital
orășenesc Pogoanele” sunt înscrise la pozițiile nr.155, 157 și 158 din Anexa
nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Buzău și sunt atașate prezentei hotărâri.
Art.2. După adoptarea hotărârii Consiliului local al orașului Pogoanele
în sensul prevederilor art.1, aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Buzăur va iniția procedurile de intabulare a dreptului de proprietate publică al
județului Buzău asupra acestui imobil în cartea funciară, precum și darea în
administrare către Direcția generală de sistență socială și protecția copilului
Buzău.
Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău și autorităţilor şi instituţiilor
interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 55
BUZĂU, 26 MARTIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” .
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 4764/18.03.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării
Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public
al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău
a imobilului situat în orașul Pogoanele, cu destinația de
„Centru de asistență medico-socială Pogoanele”
Conform art.294 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativteritoriale de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului
respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului
local respectiv.
În fapt, motivația acestui demers constă în următoarele:
- destinația imobilului (clădiri cu teren aferent) este una de interes public
județean;
- În prezent, în acest imobil funcționează „Centrul de asistență medicosocială Pogoanele”; Centrul a fost înființat în anul 2003, prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr.95/2003, ca urmare a reorganizării
spitalelor orășenești și comunale conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.412/2003; Prin Protocolul de predare-preluare înregistrat
la nr. 6258/13183/2004 au fost preluate clădirile înscrise la pozițiile
nr.155,157 și 158 din anexa nr.5 la H.G. nr.1348/2001, cu terenul
aferent în suprafață de 15.850 mp;
- Trecerea imobilului în domeniul public al județului Buzău și constituirea
unui drept de administrare pentru DGASPC Buzău este fundamentată și
pe investițiile realizate de Consiliul Județean Buzău în cadrul proiectului
„Reabilitare Centru de asistență medico-socială Pogoanele”, investiții
care au contribuit la reabilitarea și dotarea corespunzătoare a acestuia.
În consecință, am elaborat proiectul de hotărâre pe care îl supun
analizei și aprobării plenului consiliului județean.

PREŞEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 4765/18.03.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării
Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public
al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău
a imobilului situat în orașul Pogoanele, cu destinația de
„Centru de asistență medico-socială Pogoanele”
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Buzău facem următoarele precizări:
- este oportună elaborarea acestui proiect de hotărâre care vizează
solicitarea de trecere a imobilului în domeniul public al județului Buzău
deoarece, imobilul în care funcționează „Centrul de asistență medico-socială
Pogoanele” este de interes public județean;
- respectă prevederile legale din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Având în vedere cele menţionate mai sus propunem adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată de către iniţiator.

DIRECTOR EXECUTIV,
OPREA MIRELA
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