ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr. 278/2015 privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unei
suprafeţe de teren de 101 mp Fundaţiei
„Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
− referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 6714/07.05.2020;
− raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi
al Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii,
înregistrat sub nr. 6715/07.05.2020;
− 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;
− adresa nr. 113/24.04.2020 a Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă din
România” – Filiala Buzău înregistrată Consiliul Judeţean Buzău sub
nr. 6251/24.04.2020;
− încheierea nr. 45654/30.05.2018 a Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Buzău;
− prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 3/2019 pentru
aprobarea formei actualizate a Strategiei judeţene de dezvoltare a
serviciilor sociale 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru anul
2019;
− prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015
privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de
101 mp Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău;
− prevederile
Hotărârii
Guvernului
nr.
1153/2003
privind
recunoaşterea Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” din România ca fiind
de utilitate publică;
− prevederile art. 349 – 353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
− prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
− prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a) şi al art. 182 alin. (1)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. (1) Se aprobă prelungirea cu 5 ani a duratei pentru care se acordă
folosinţa gratuită a bunului proprietate publică a Judeţului Buzău (suprafaţă de
teren de 101 mp), după expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015;
(2) Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean
Buzău nr. 278/2015 rămân nemodificate şi în vigoare.
Art. II. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii, Direcţia
economică şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă”
– Filiala Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 87
BUZĂU, 28 MAI 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,
- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 6714/07.05.2020
REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind atribuirea,
în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de 101 mp
Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău
Prin Hotărârea nr. 278/2015, Consiliul Judeţean Buzău a aprobat darea
în folosinţă gratuită a unui bun proprietate publică a Judeţului Buzău Fundaţiei
„Crucea Alb-Galbenă din România” – Filiala Buzău, în scopul edificării unei
construcţii
uşoare
destinată
activităţilor
specifice
ale
organizaţiei
neguvernamentale. Atribuirea folosinţei gratuite s-a aprobat pentru o durată
de 5 ani.
Fundaţia respectivă, prin filiala locală, este un actor privat tradiţional
deja, în furnizarea la nivel judeţean de servicii sociale şi medicale, dedicate
persoanelor cu dizabilităţi şi/sau vârstnice, cu precădere la domiciliu.
Aceasta a fost parte în mai multe acorduri de parteneriat cu autoritatea
administraţiei publice judeţene, alături de organizaţia corespondentă din
Flandra de Est – Belgia şi Deputăţia Permanentă a Provinciei Flandra de Est –
Belgia, având ca obiect finanţări locale în domeniul medical şi social, precum şi
acordarea nemijlocită de servicii specifice, complementar celor furnizate de
serviciul public judeţean de asistenţă socială.
Având în vedere şi perspectivele sociale mai puţin favorabile care se
întrevăd, consecinţă a crizei sanitare pandemice, apreciem ca fiind în serviciul
interesului public menţinerea posibilităţilor de asigurare a unor servicii sociale
şi medicale de către furnizori privaţi, fără scop patrimonial, recunoscuţi oficial
ca fiind de utilitate publică.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII
NR. 6715/07.05.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind atribuirea,
în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de 101 mp
Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău
Scopul promovării proiectului de hotărâre este subscris exercitării
dreptului de proprietate publică al deliberativului judeţean asupra bunurilor din
domeniul public al Judeţului Buzău, precum şi modalităţii de exercitare a acestui
drept, respectiv prin „darea în folosinţă gratuită”.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 s-a
atribuit în folosinţă gratuită un bun din domeniul public al Judeţului Buzău unei
organizaţii neguvernamentale, de utilitate publică, fără scop patrimonial, în
vederea facilitării activităţilor specifice ale acesteia, din domeniul medical şi
social.
Termenul stabilit prin actul administrativ cu caracter individual a fost de
5 ani de la data de la care acesta a produs efecte juridice, respectiv de la data
comunicării. Totodată, s-a prevăzut şi posibilitatea prelungirii duratei acordării
folosinţei gratuite.
Bunul respectiv face parte din domeniul public al Judeţului Buzău, fiind
evidenţiat ca atare în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi în evidenţa financiar-contabilă
distinctă.
Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă din România” a fost recunoscută ca fiind
de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2003.

Prin efectul Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015, Fundaţia
„Crucea Alb-Galbenă din România” – Filiala Buzău a îndeplinit obligaţia de
publicitate imobiliară cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului –
construcţie uşoară, edificat pe terenul atribuit în folosinţă gratuită, potrivit
Încheierii nr. 45654/30.05.2018 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Buzău.
Ca atare, considerăm că nu există impedimente de fapt sau legale pentru
valorificarea dispoziţiei cu privire la posibilitatea prelungirii duratei de acordare
a folosinţei gratuite a bunului aparţinând domeniului public pentru fundaţia
nominalizată.
În aplicarea actului administrativ de aprobare a prelungirii duratei
folosinţei gratuite se va avea în vedere respectarea dispoziţiilor de la art. 349
– 353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru aceste considerente, propunem adoptarea proiectului de hotărâre
în forma prezentată de iniţiator.
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