
PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Buzău nr. 57/2020 privind aprobarea inițierii 

procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din 
imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și 

administrarea Spitalului Județean  

de Urgență Buzău 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre nr. 9025/22.06.2020; 

- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și al 
Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții înregistrat sub 

nr. 9026/22.06.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- nota justificativă a Spitalului Județean de Urgență Buzău înregistrată sub 

nr. 8013/03.06.2020; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 43/2003 privind 

stabilirea modului de administrare a unor imobile în care își desfășoară 
activitatea unități sanitare de interes județean, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.57/2020 privind 
aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor 

spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea 

domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Buzău, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „c”, alin. (4) lit. „a”, art. 182  

alin. (1) și art. 297 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.I. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 se 
modifică și va avea următorul cuprins: ”Se aprobă prelungirea contractelor de 

închiriere având ca obiect spațiile din imobilele aflate în proprietatea publică a 
județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău, pentru 

amplasarea unor automate de băuturi calde/reci (nealcoolice) și produse 
alimentare până la atribuirea noilor contracte urmare a finalizării procedurii de 

licitație publică, dar nu mai târziu de 31.12.2020”. 
 



 
 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 57/2020  
rămân neschimbate. 

 
Art. III. Spitalul Județean de Urgență Buzău va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. IV. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului -Județul Buzău, Spitalului județean de Urgență 

Buzău, autorităților interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul 

autorității publice județene. 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 
 

 
                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

              PREȘEDINTE 
 
    NR. 9025/22.06.2020 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 privind 
aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație 
publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea 

publică a județului Buzău și administrarea Spitalului 
Județean de Urgență Buzău 

 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 am urmărit 

respectarea și punerea în aplicare a prevederilor art. 297 alin. (2)  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, cu privire la închirierea bunurilor din 
domeniul public al județului aflate în administrarea unei instituții subordonate 

autorității publice județene. Astfel, a fost aprobată inițierea procedurii de 

închiriere prin licitație publică, având termen de finalizare data de 01.07.2020. 
 Având în vedere contextul epidemiologic generat de prevenirea 

răspândirii virusului SARS COV 2 și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, 
Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost în imposibilitatea desfășurării 

procedurii de licitație publică, solicitând modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Buzău nr. 57/2020 în sensul prelungirii termenului de finalizare a 

procedurii de atribuire a contractelor de închiriere până la data de 31.12.2020. 
 Obiectul reglementat intră în sfera atribuțiilor Consiliului Județean 

prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
  

 
PREȘEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU                                     

 
 
 

 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  

                PUBLICĂ LOCALĂ 
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA  

   PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
 

    NR. 9026/22.06.2020 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 privind 
aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație 
publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea 

publică a județului Buzău și administrarea Spitalului 
Județean de Urgență Buzău 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 57/26.03.2020 s-a aprobat 

inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele 
aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Buzău, pentru amplasarea unor automate de băuturi 

calde/reci (nealcoolice) și produse alimentare și a fost stabilit ca termen limită 
data de 01.07.2020. Menționăm că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prevede la art. 297 alin. (2) că în cazul închirierii bunurilor proprietate publică 

a județului de către titularul dreptului de administrare, inițierea procedurii se 
stabilește de către autoritatea publică județeană. Închirierea spațiilor din 

imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Buzău se va face prin licitație publică organizată 

în baza procedurii de închiriere aprobate de unitatea sanitară. 
 Având în vedere contextul epidemiologic generat de prevenirea 

răspândirii virusului SARS COV 2 și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, 
Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost în imposibilitatea desfășurării 

procedurii de licitație publică, solicitând autorității publice județene prin adresa 
nr. 11215/03.06.2020 prelungirea termenului prevăzut în Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 57/26.03.2020. 

 
 Având în vedere aspectele de mai sus, considerăm că se impune 

modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 57/26.03.2020.  

 
 

    DIRECTOR EXECUTIV,                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
    

        MIRELA OPREA                                                IULIAN PETRE 


