
                                                                                                

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Buzău           
nr. 41/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții S.A. a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului  de 
investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători) – 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, str. 
Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău  

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 14347/13.10.2020; 

- raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții 
înregistrat sub nr. 14348/13.10.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresa Companiei Naționale de Investiții S.A. înregistrată la 

nr.14346/2020; 
- prevederile art.1 alin. (2) și art.2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 41/2020; 
- 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 de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art.I. Alin. (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău      
nr. 41/2020 se abrogă. 

 



 

Art.II.  Alin. (1) al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău    nr. 41/2020 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
„Amplasamentul va fi viabilizat, anterior încheierii protocolului de 

predare – primire menționat la art. 1, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare” 

 
Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Județean Buzău        

nr. 41/2020 rămân neschimbate. 
 

Art.IV. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, Companiei Naționale de 

Investiții S.A. precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean 
Buzău. 

 

 
 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 

 
 
 
Nr.186 
BUZĂU, 15 OCTOMBRIE 2020 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 14347/13.10.2020 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 41/2020 privind predarea 

către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului  de investiții „Construire bază 
sportivă TIP 2 (nevăzători) – Liceul Special pentru 

deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei,      nr. 52, 
municipiul Buzău, județul Buzău  

 
 

 

 Modificările propuse la Hotărârea Consiliului Județean nr. 41/2020 sunt 

urmare observațiilor comunicate de Compania Națională de Investiții S.A., în 

procesul de verificare a documentației depuse de Consiliul Județean Buzău 

pentru realizarea investiției „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători) – 

Liceul special pentru deficienți de vedere Buzău, str. Horticolei nr. 52, 

municipiul Buzău, județul Buzău”. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 

 

 

 

 

 

 



 
       
           CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            Direcția pentru administrarea 
            patrimoniului și investiții 
                Nr. 14348/13.10.2020 
 

 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 41/2020 privind predarea 
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului  de investiții „Construire bază 
sportivă TIP 2 (nevăzători) – Liceul Special pentru 

deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei,       nr. 52, 
municipiul Buzău, județul Buzău 

 
 
 
 

  
 Observațiile formulate de Compania Națională de Investiții S.A la 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 41/2020 se referă la eliminarea alin. (2) al 

art. 1 care prevedea că predarea terenului, proprietate publică a județului 

Buzău, pentru realizarea investiției este similară acordării unui drept de 

folosință gratuită a terenului precum și la modificarea alin. (1) al art. 2 în 

sensul că obligația de viabilizare a amplasamentului să fie anterior realizată 

predării amplasamentului. 

 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
PETRE IULIAN 

 


