
  

                                   
                                                                                                 PROIECT  
 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru însușirea și validarea unor protocoale de 

colaborare cu autorități și organisme publice în scopul 
prevenirii și combaterii COVID-19  

 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

− referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre nr. 5741/09.04.2020; 
− raportul Direcţiei Juridice și Administrație Publică Locală, înregistrat sub 

nr. 5742/09.04.2020; 

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

− prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 50/2020 pentru 
rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. __/2020 pentru 
rectificarea II a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020; 

− prevederile Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale Hotărârii 

Parlamentului României nr. 3/2020; 
− prevederile art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 2/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, 

 

În temeiul art. 173 alin.(1) lit. “e”, alin. (7) lit. “a” şi art. 196 alin. (1) 

lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. (1) Se însușește și validează Protocolul de colaborare încheiat în 

data de 01.04.2020 între Președintele Consiliului Județean Buzău, Primarul 

Municipiului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău și Colegiul Medicilor 

Stomatologi Buzău, având ca scop organizarea și funcționarea unui cabinet 

stomatologic pentru intervenții de urgență. 

 

 



  

 

(2) Protocolul menționat la alin. (1) este prevăzut în Anexa nr. 1. 

 

Art. 2. Se însușește și validează acordul de colaborare între Consiliul 

Județean Buzău, prin Președinte și Colegiul Județean al Medicilor Buzău în 

scopul asigurării unor materiale de protecție pentru medicii din județul Buzău, 

prevăzut în Anexa nr. 2. 

 

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Direcţia economică din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, precum și publicarea acesteia 

în Monitorul Oficial al Județului Buzău. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

              
                   
 
                  

                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                   MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Nr. 76 

 BUZĂU, 08 APRILIE 2020 
 
 



  

ANEXA nr. 1 

la HCJ nr. ___/________ 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

încheiat în data de 01.04.2020 

 

 

 Între: 

1. Președintele Consiliului Județean Buzău – Petre Emanoil Neagu în numele 

și pentru UAT Județul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bd. Nicolae 

Bălcescu nr. 48; 

 

2. Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma în numele și pentru UAT 

Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1; 

 

3. Spitalul Județean de Urgență Buzău reprezentat prin manager – Damian 

Claudiu, cu sediul în municipiul Buzău, bd. Stadionului nr. 7; 

 

4. Colegiul Medicilor Stomatologi Buzău reprezentat prin Președinte – dr. 

Ciupitu Claudia Ioana, cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 1-3; 

 

Părțile, de comun acord, luănd în considerare nevoile comunității, segmentul de 

asistență medicală de urgență, în această perioadă de restricții determinate de epi-

demia  COVID – 19, stabilesc: 

 

Art. 1 (1) Obiectul colaborării îl constituie organizarea și funcționarea Ambula-

toriul Spitalulului Județean de Urgență Buzău, a unui CABINET STOMATOLOG-

IC pentru intervenții de urgență. 

(2) În scopul prevăzut la alin. 1, părțile își vor asuma responsabilități propria, 

prevăzute în prezentul Protocol. 

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Buzău își asumă următoarele re-

sponsabilități: 

a) exprimarea acordului pentru punerea la dispoziție de către administratorul 

imobilului – Spitalul Județean de Urgență Buzău a Cabinetului de Chirurgie 

buco-maxilo-facială pentru acordarea de servicii medicale de urgență stoma-

tologică, după următorul program: 14.00 – 21.00 de luni până vineri și 8.00 – 

20.00 sâmbătă și duminică, 

b) achiziționarea de materiale de protecție (măști, mănuși, combinezoane, etc), 

materiale medicale specifice precum și de altă natură, indispensabile des-

fășurării activității, 

c) susținerea alături de Primarul Municpiului Buzău a unor cheltuieli 

neprevăzute, în calitate de ordonator principal de credite pentru bugetul 

județului Buzău 2020, 



  

 

Art. 3 Primarul Municipiului Buzău își asumă următoarele responsabilități: 

a) pune la dispoziție echipament medical nou achiziționat – AUTOCLAV; 

b) pune la dispoziție , în funcție de nevoi, materiale și bunuri din dotarea cabi-

netelor stomatologice din unitățile de invătământ preuniversitar din municipi-

ul Buzău; 

c) stabilește și organizează resursa umană disponibilă din cabinetele stomatolog-

ice școlare care să deservească CABINETUL;  

d) organizează fluxul de cadre-medicale în cadrul programului de lucru al CAB-

INETULUI; 

e) întocmește necesarul lunar de materiale și medicamente și comunică Consili-

ului Județean Buzău achizițiile pe care le va realiza Județul Buzău; 

f) contribuie alături de Președintele Consilului Județean Buzău, la susținerea 

unor cheltuieli de funcționare, în calitate de ordonator principal de credite 

pentru bugetul municipiului Buzău 2020. 

 

Art. 4 Spitalul Județean de Urgență Buzău își asumă următoarele responsabilități: 

a) asigurarea funcționării CABINETULUI STOMATOLOGIC pentru intervenții 

de urgență în Cabinetul de Chirurgie buco-maxilo-facială din Spitalul 

Județean de Urgență Buzău după programul stabilit: 14.00 – 21.00 de luni pâ-

nă vineri și 8.00 – 20.00 sâmbătă și duminică, 

b) asigurarea curățeniei și dezinfectării zilnice a cabinetului și a holului de 

așteptare; 

 

Art. 5 Colegiul Medicilor Stomatologi Buzău își asumă următoarele responsabil-

ități: 

a) organizarea corespunzător standardelor specifice a funcționării CABINETU-

LUI; 

b) eliberarea după caz,  a avizelor de liberă practică – în regim de urgență, 

pentru medicii stomatologi care vor deservi CABINETUL; 

c) supravegherea modului de desfășurare a activității CABINETULUI; 

d) informarea permanentă a medicilor stomatologicu măsurile și deciziile luate 

la nivel national pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19; 

e) inițierea și coordonarea acțiunilor de voluntariat și de exercitare a activității 

profesionale de medici stomatologi. 

 

Art. 6 Prezentul Protocol se încheie pe perioada instituirii stării de urgență  cu posi-

bilitatea prelungirii în funcție de deciziile luate la nivel național/local pentru preve-

nirea și limitarea răspândirii COVID -19; 

 

Art. 7 Președintele Consiliului Județean Buzău și Primarul Municipiului Buzău vor 

prezenta, pentru însușire și validare, prezentul Protocol, plenului Consiliului 

Județean Buzău , respectiv Consiliului Local al municipiului Buzău. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Prezentul protocol de Colaborare a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

 

Președintele Consiliului   Județean Buzău            Primarul Municipiului Buzău  

 

              Petre Emanoil Neagu                                          Constantin Toma 

                                      

 

Spitalul Județean de Urgență Buzău         Colegiul Medicilor Stomatologi 

Buzău 

                                                                             

                   Damian Claudiu                                       Ciupitu Claudia Ioana 

 

 

                                           

 

 

 

 



  

ANEXA nr. 2 

la HCJ nr. ____/_______ 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

    NR. 5263/30.03.2020         

COLEGIUL JUDEȚEAN AL          

     MEDICILOR BUZĂU 

 

       Nr. 97/30.03.2020 

 

 

ACORD DE COLABORARE 

 

Între: 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU cu sediul în mun. Buzău, bd. Nicolae Bălcescu 

nr. 48, telefon/fax 0238-414112/725507, cod fiscal 3662495, reprezentat prin 

Președinte – Petre Emanoil Neagu 

 

Și 

 

COLEGIUL JUDEȚEAN AL MEDICILOR BUZĂU cu sediul în mun. Buzău, 

bd. Stadionului nr. 7, jud. Buzău, CIF 9814436, telefon/fax: 0238 – 718921, 

reprezentat legal prin Președinte -  dr. Japie Ion 

 

Stabilesc de comun acord, măsuri de colaborare pentru susținerea corpului medical 

din județul Buzău, în activitatea de prevenire și tratare a pandemiei COVID – 19, 

astfel: 

 

 

Art. 1 Colegiul Județean al Medicilor Buzău va achiziționa materiale de protecție 

constând în 620 cutii cu măști protecție, pe care le va distribui medicilor din județul 

Buzău, membri ai Colegiului Județean al Medicilor Buzău. 

 

Art. 2 În situația în care contravaloarea măștilor achiziționate va depăși valoarea de 

100.000 lei – disponibil financiar al Colegiului Județean al Medicilor Buzău, 

diferența va fi susținută de către Consiliul Județean Buzău, de la bugetul propriu. 

 

Art. 3 (1) Consiliul Județean Buzău va pune la dispoziția Colegiului Județean al 

Medicilor Buzău, spațiu de depozitare a măștilor achiziționate. 

(2)  Consiliul Județean Buzău va pune la dispoziția Colegiului Județean al 

Medicilor Buzău 620 cutii cu mănuși de protecție. 

(3) Măștile împreună cu mănușile de protecție vor fi distribuite medicilor din 

Județul Buzău de către cei doi colaboratori. 

 

Art. 4 Pentru situația prevăzută la art. 2, Colegiului Județean al Medicilor Buzău va 

prezenta Consiliului Județean Buzău documente justificative. 

 

 

 



  

 

 

Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

PREȘEDINTE 

 

Petre Emanoil Neagu 

 
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC 

                                                                                                          

Liviu Mihai Ciolan 

 
DIRECTOR EXECUTIV JURIDIC 

                                                                                                               

Mirela Oprea 

 

COLEGIUL JUDEȚEAN AL 

MEDICILOR BUZĂU 

 

PREȘEDINTE 

 

Dr. Ion Japie 

 

 

 
                                                                                                 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
    Nr.  5741/09.04.2020       

 
 
 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru însușirea și validarea unor 
protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice 

în scopul prevenirii și combaterii COVID-19 

 
 
În situația actuală generată de epidemia de COVID-19, autoritatea 

județeană a înțeles, mai mult ca oricând, că nevoia de solidaritate și 

colaborare este un element esențial în a asigura celor aflați în prima linie de 

intervenție necesarul de materiale și servicii, totul în beneficiul cetățenilor 

noștri. 

Luând în considerare urgența care determină decizii imediate, în calitate 

de Președinte al Consiliului Județean Buzău și ordonator principal de credite, 

am optat și perfectat cele două protocoale de colaborare care fac obiectul 

proiectului de hotărâre inițiat. 

În respectul legii și al competențelor autorității deliberative, vă supun 

însușirii și validării cele două documente. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 

 

 



  

 

 
 

 

         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
            Nr.  5742/09.04.2020       

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru însușirea și validarea 

unor protocoale de colaborare cu autorități și organisme 

publice în scopul prevenirii și combaterii COVID-19 
 

 

 
 Conform prevederilor art. 173 alin. (7) lit. “a” din Codul Administrativ, 

consiliul județean hotărăște cooperarea cu alte persoane juridice, inclusiv din 

societatea civilă, pentru realizarea în comun a unor acțiuni de interes public. 

 Președintele Consiliului Județean Buzău, în calitate de ordonator 

principal de credite și reprezentant legal al Județului Buzău și-a asumat 

perfectarea celor două documente în considerarea stării de urgență, ceea ce 

nu afectează cadrul legal, acestea fiind prezentate spre însușire și validare 

plenului Consiliului Județean Buzău. 

Cu privire la cabinetul stomatologic, inițiativă comună cu Primarul 

Municipiului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău și Colegiul Medicilor 

Stomatologi Buzău, precizez că art. 1 din Ordonanța Militară nr. 2/2020 

stipula suspendarea activității cabinetelor de medicină dentară, singura 

excepție fiind permisiunea pentru intervențiile stomatologice de urgență, fără 

a se specifica cine are competență în furnizarea acestor servicii în regim de 

urgență. Parteneriatul realizat soluționează în beneficiul cetățenilor și această 

problemă. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 


