ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru darea în folosință gratuit Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu
destinație administrativă
Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 12541/4.09.2020;
- raportul comun al Direcției economice și Direcției juridice și
administrație publică locală înregistrat sub nr. 12542/4.09.2020;
- 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;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 17/30.01.2020
privind însușirea Planului strategic pentru anul 2020 al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a județului Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 23/19.02.2020
pentru aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
republicată;
- prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru
modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019,
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f“, art. 182 alin. (1) și art. 349 din
Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuit a unui mijloc fix cu destinație
administrativă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău,
cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Termenul de dare în folosință gratuit a bunului prevăzut la art. 1
este până la data de 31 decembrie 2025.
Art. 3. În baza art. 1 și 2 se va perfecta contractul de comodat.
Art. 4. Direcția economică și Direcția juridică și administrație publică locală
ale Consiliului județean Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Neron Lupașcu” Buzău, precum şi publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

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

Nr. 171
BUZĂU, 17 SEPTEMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 171/2020

Specificații tehnice:
-

dimensiuni: 7000x6400x2700
culoare: alb
material: panouri sandwich poliuretan
dotări: ușă metalică/PVC, fereastră PVC, instalație elecrică.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 12541/4.09.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea și darea în folosință
gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron
Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă

Propunerea de achiziționare a mijlocului fix – conteiner a venit din
paretea Insepctoratului Județean pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu”
Buzău, fiind cuprinsă în lista de investiții pe anul 2020.
Având în vedere faptul că autoritatea publică județeană are obligația
de a susține astfel de cheltuieli, în bugetul județului pe anul 2020 a fost
prevăzută suma necesară achiziționării conteinerului.
Bunul a fost achiziționat la sfârșitul lunii august, etapa următoare
fiind aprobarea dării acestuia în folosința gratuită a Inspectoratului.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE- EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 15542/4.09.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea și darea în folosință
gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron
Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă

Conform prevederilor legale în materie de protecție civilă și de
apărare împotriva incendiilor, autoritatea publică județeană are competența și
obligația de a susține cheltuieli cu privire la achizițiile de bunuri, dotările
independente și alte cheltuieli de investiții necesare desfășurării în cele mai bune
condiții a activității Insepctoratului Județean pentru Situații de Urgență „Neron
Lupașcu” Buzău.
În bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2020 a fost prevăzută
suma necesară achiziționării conteinerului ce urmează a fi amenajat ca vestiar
pentru angajații Detașamentului de Pompieri Râmnicu Sărat.
Darea în folosință gratuită a bunului se aprobă de plenul autorității
publice județene, conform prevederilor art. 349 din Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV,
Liviu Ciolan

DIRECTOR EXECUTIV,
Mirela Oprea

