ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuit Colegiului Național Pedagogic
„Spiru Haret” Buzău a sălii de conferințe aflată în imobilul
proprietate publică a județului Buzău, Aleea Castanilor nr. 1
(fostă bd. Nicolae Bălcescu nr. 50) pe durata anului școlar
2020-2021
Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 12771/10.09.2020;
- raportul comun al Direcției pentru administrarea patrimoniului și
investiții și Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat
sub nr. 12772/10.09.2020;
- 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;
- solicitarea Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău,
înregistrată sub nr. 12658/2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 260/2014 privind
darea imobilului proprietate publică a județului Buzău, situat în
municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 50 în administrarea
unor instituții de cultură de interes județean;
- prevederile Ordinului comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului
Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de
învățămant în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
- prevederile art. 874 din Codul civil;
- prevederile art. 349-352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
- 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. „c“, alin. (4) lit. a) și art. 182 alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Cu titlu de excepție de la prevederile art. 7 lit. „d” din Hotărârea
Consiliului Judeţean Buzău nr. 260/2014, se aprobă darea în folosință gratuit
Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău a suprafeței utile de
331,30 mp. cu destinația sală de conferințe situată la parterul imobilului
proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, Aleea Castanilor
nr. 1 (fostă bd. Nicolae Bălcescu nr. 50), pe durata anului școlar 2020-2021, în
scopul organizăriii și desfășurării procesului insructiv–educativ de către 67 elevi
(două clase a III-a) în program de 2 schimburi.
Art. 2. Predarea-primirea spațiului menționat la art. 1 se realizează în
condițiile emiterii avizului Direcției de Sănătate Publică a Județului Buzău privind
îndeplinirea condițiilor sanitare aferente desfășurării procesului instructiveducativ, precum și stabilirii cu reprezentanții legali ai unităților de cultură Muzeul
Județean, Centrul Județean de Cultură și Arte și Teatrul „George Ciprian” Buzău a
circuitelor și accesului, astfel încât să nu fie afectată activitatea acestor instituții
și să se asigure protecția elevilor.
Art. 3. Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău va asigura, din
resurse umane și materiale proprii, activitățile de curățenie și dezinfectare a
spațiului dat în folosință gratuită, precum și triajul elevilor.
Art. 4. Se interzice beneficiarului dreptului de folosință gratuită să aducă
modificări de orice natură tehnică spațiului.
Art. 5. Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău este răspunzător
pentru orice degradări aduse spațiului și va lua măsuri ca elevii celor două clase
să fie însoțiți la finalizarea cursurilor, precum și în timpul pauzelor.
Art. 6. (1) Cheltuielile cu utilitățile (energie termică, electrică, apă, etc.)
pe cotă parte aferentă duratei programului instructiv-educativ sunt în sarcina
beneficiarului dreptului de folosință și se stabilesc cu administratorii imobilului.
(2) Pentru orice defecțiune tehnică la instalația termică sau
electrică, apărute pe parcursul folosinței gratuite, reprezentanții Colegiului vor
solicita administratorilor spațiului intervenția furnizorilor de astfel de servicii care
au deja raporturi contractuale, cu suportarea costurilor aferente de beneficiarul
dreptului de folosință gratuită.
(3) Contractarea de servicii de conectare la internet se realizează
de Colegiu, pe cheltuială proprie.

Art. 7. Muzeul Județean, Centrul Județean de Cultură și Arte și Teatrul
„George Ciprian” Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și
vor verifica modul de utilizare a spațiului în calitate de administratori ai
imobilului.
Art. 8. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, instituțiilor de cultură, unității de
învățământ preuniversitar, Direcției de Sănătate Publică a Județului Buzău,
Inspectoratului Școlar Județean 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. 172
BUZĂU, 17 SEPTEMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 12771/10.09.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuit
Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău a sălii de
conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului
Buzău, Aleea Castanilor nr. 1 (fostă bd. Nicolae Bălcescu
nr. 50) pe durata anului școlar 2020-2021

În contextul începerii anului școlar 2020-2021, în condițiile de
pandemie cu SARS-COV 2, o instituție de învățământ preuniversitar a solicitat
Consiliului Județean Buzău un spațiu pentru a organiza precesul instructiveducativ pentru două clase a III-a.
În acest fel se pot organiza clasele în sistem de învățământ fizic în
condițiile în care suprafața construită a unității de învățământ, cu aplicarea
normelor de protecție și distanțare între elevi, precum și între elevi –profesori, căi
de acces și circuite distincte, nu este suficient de generoasă.
Pentru că în această perioadă de pandemnie multe activități culturale
sunt suspendate sau reduse din punct de vedere al publicului participant,
apreciez că nu vor fi afectate instituțiile de cultură.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATROMONIULUI ȘI INVESTIȚII
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 12772/10.09.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuit
Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău a sălii de
conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului
Buzău, Aleea Castanilor nr. 1 (fostă bd. Nicolae Bălcescu
nr. 50) pe durata anului școlar 2020-2021

Proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat pe perevederile
art. 349-352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ și ale art. 874 din Codul civil.
Oportunitatea este detereminată de găsirea oricăror soluții viabile
pentru protecția elevilor și cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ în
condițiile pandemiei de COVID-19.
Precizăm că art. 7 lit. d) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. 260/2014 stabilea pentru această sală de conferințe un regim de utilizare
numai pentru Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură și celelalte instituții
de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău. Dar, fiind o situație de forță
majoră generată de pandemie, proiectul de hotărârea a fost inițiat cu titlu nde
excepție de la art. 7 lit. d).

DIRECTOR EXECUTIV,
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DIRECTOR EXECUTIV,
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