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
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr.

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.
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

