
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE   Nr. 202 
 privind convocarea Consiliului judeţean  

în şedinţă extraordinară în data de 05 august 2020 
 

  
 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, 
 În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2),  

art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

DISPUNE: 
 

 Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă 

extraordinară,  în data de  05 august 2020, ora 930. 
          (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              

Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, 
cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot 

efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp. 
 

         Art.2. Ordinea de zi a ședinței: 
 

1. Proiect de  hotărâre nr. 135/30.07.2020 pentru rectificarea a VI-a 
a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020; 

 

2. Proiect de  hotărâre nr. 136/30.07.2020 pentru rectificarea a II-a 
a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

 
3. Proiect de  hotărâre nr. 137/30.07.2020 pentru recunoașterea 

unui drept de trecere în favoarea Societății „SIGMA PREMIUM” SA, 
pe trenul – cale acces aferent Spitalului Județean de Urgență 

Buzău, aflat în proprietatea publică a Județului Buzău și 
administrarea unității medicale; 

 
4. Proiect de  hotărâre nr. 138/30.07.2020  privind aprobarea 

termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din 
partea Consiliului Județean Buzău a persoanelor care să semneze 

„Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență 
pentru proiect” încheiat de către Municipiul Buzău, Județul Buzău 

și Compania de Apă SA Buzău în calitate de debitor și Banca 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare; 

 

 

 



 

 

5. Proiect de  hotărâre nr. 139/30.07.2020  privind aprobarea 

promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii 
administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, 

B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea eficienței energetice, 

a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, precum și 
a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor 

tehnico-economici;  
 

6. Proiect de  hotărâre nr. 140/30.07.2020  privind aprobarea fișei 
proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin 

modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul 
Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” ce urmează a fi 

promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 

și a notei de justificare a impactului economic al proiectului; 

 

7. Proiect de  hotărâre nr. 141/30.07.2020  privind aprobarea fișei 
proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic 

pentru dezvoltarea durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi 
promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-

2027; 

 

8. Proiect de  hotărâre nr. 142/30.07.2020  privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al 
Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor 

proiecte culturale de interes judeţean; 

 

9. Proiect de  hotărâre nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea 

participării în anul 2020 a Unității Administrativ-Teritoriale – 
Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 2020-2024; 

 

10. Proiect de  hotărâre nr. 144/30.07.2020  privind aprobarea 

modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

 

11. Proiect de  hotărâre nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea 

modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii 

județene „Vasile Voiculescu” Buzău; 

 

12. Proiect de  hotărâre nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea 
suplimentării numărului de posturi la Spitalul Județean de Urgență 

Buzău. 

 

 



 

 
 

       Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de  
Președintele Consiliului Județean Buzău; 

 
Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic 

(e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene. 
 

 Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 05 
august se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.  

 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și 
Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii care se comunică public. 
 

 
 

         BUZĂU, 30 IULIE 2020 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
                                        
 
 
   
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

    
                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 


