ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului
Județean nr. 75/2020 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.7337/20.05.2020;
raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală înregistrat sub
nr. 7338/20.05.2020;
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;
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării
de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 75/15.04.2020;
prevederile Hotărârii Comitetului Local Pentru Situații de Urgență al
Municipiului Buzău nr. 10/14.05.2020 privind luarea unor măsuri
suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus Covid-19.

În temeiul art. 173, alin. (1) lit. „e”, alin. (7) lit. „a” și art. 182 alin. (1)
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Pe criteriul OPORTUNITĂȚII, după alin. 2 al art. 1 din Hotărârea
Consiliului Județean nr. 75/2020 se introduc două alineate noi – 3 și 4, cu
următorul conținut:
.............................................................................................
(3) Se prelungește valabilitatea protocolului de colaborare încheiat între
Consiliul Județean Buzău prin Președinte, Municipiul Buzău prin Primar,
Spitalul Județean de Urgență Buzău și Colegiul Medicilor Stomatologi
Buzău în data de 01.04.2020 și pe durata stării de alertă instituită în
condițiile legii.

(4) Obligațiile Consiliului Județean Buzău prevăzute la art. 2 lit. „b” din
Protocol se preiau de către Spitalul Județean de Urgență Buzău, iar cele
prevăzute la lit.„c” își încetează aplicabilitatea.
Art. II. Se însușește și validează Actul adițional încheiat la protocolul
de colaborare din data de 01.04.2020 prevăzut în anexa ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III. Spitalul Județean de Urgență Buzău va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. IV. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, precum și publicarea pe
site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

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

Nr. 86
BUZĂU, 28 MAI 2020
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).

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 86/28 mai 2020

ACT ADIȚIONAL nr. 1
încheiat la Protocolul de colaborare din 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,
B-dul 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, luând în considerare nevoile comunității,
segmentul de asistență medicală de urgență, determinate de epidemia
COVID – 19, stabilesc următoarele:
Art. 1. Se modifică art. 6, în sensul prelungirii duratei Protocolului pe
durata stării de alertă instituită în condițiile legii.
Art. 2. Se modifică art. 2, în sensul că prevederile prevăzute la punctele b)
și c) își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Se modifică art. 4, în sensul completării cu următoarele:
„c) achiziționarea de materiale de protecție (măști, mănuși, combinezoane,
etc), materiale medicale specifice precum și de altă natură, indispensabile
desfășurării activității.”

Art. 4. Celelalte prevederi ale protocolului rămân neschimbate.
Prezentul act adițional a fost încheiat
pentru fiecare parte.
Președintele Consiliului
Buzău

Județean

Petre Emanoil Neagu

Spitalul Județean de Urgență Buzău
Damian Claudiu

în 4 (patru) exemplare, câte unul

Primarul Municipiului
Buzău
Constantin Toma

Colegiul Medicilor Stomatologi
Buzău
Ciupitu Claudia Ioana

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 7337/20.05.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind completarea art. 1 din
Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 pentru
însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu
autorități și organisme publice în scopul prevenirii și
combaterii COVID-19
Pe perioada instituirii stării de urgență generată de răspândirea COVID 19 și în județul Buzău și a suspendării activităților cabinetelor stomatologice,
prin protocolul însușit și validat prin art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean
Buzău nr. 75/2020 s-a asigurat funcționarea, în parteneriat, a unui astfel de
cabinet limitat strict la intervențiile de urgență stomatologică în cadrul
Spitalului Județean de Urgență Buzău.
Urmare a numeroase solicitări venite din partea cetățenilor, a normelor
impuse cabinetelor stomatologice pe perioada stării de alertă prin Ordinul
ministrului Sănătății nr. 828/2020 de natură a diminua numărul pacienților
care vor avea acces la aceste servicii, apreciez OPORTUN ȘI ÎN
BENEFICIUL CETĂȚENILOR continuarea activității cabinetului medical
pentru intervenții stomatologice de urgență și pe perioada stării de alertă.

PREȘEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 7338/20.05.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind completarea art. 1 din
Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 pentru
însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu
autorități și organisme publice în scopul prevenirii și
combaterii COVID-19

Inițiatorul propune prelungirea duratei protocolului de colaborare pentru
funcționarea cabinetului medical pentru intervenții stomatologice de urgență
în considerarea principiului OPORTUNITĂȚII unei astfel de decizii, în raport cu
presiunea socială existentă din acest punct de vedere și pe perioada stării de
alertă. Precizăm că din informațiile pe care le avem, pe perioada stării de
urgență, de serviciile medicale stomatologice de urgență au beneficiat 419
cetățeni, atât din municipiul Buzău, cât și din județ.
Este adevărat că prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
instituirea stării de alertă se prevede reluarea activității cabinetelor
stomatologice, dar numai în condițiile respectării unor măsuri foarte stricte de
igienizare, protecție și programare pacienți, ceea ce determină ca puține
astfel de cabinete să devină funcționale în această perioadă.
Obligațiile financiare ale Consiliului Județean Buzău de asigurare a
materialelor de protecție au fost asigurate pe perioada stării de urgență, iar
pe perioada stării de alertă vor fi preluate de către Spitalul Județean de
Urgență Buzău în condițiile în care, în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, Consiliul Județean asigură, prin bugetul unității
medicale, și cheltuieli materiale.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

