
                                                                                          PROIECT 
                                                                                          

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 276/2018 privind stabilirea numărului de 
autoturisme pentru activități specifice desfășurate de  

Consiliul Județean Buzău 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat sub nr. 14213/12.10.2020; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 14214/12.10.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al 

județului Buzău înregistrată sub nr. 14183/2020 ; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de 
urgență cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2146 și urm. din Codul Civil; 

- prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, 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.”f”, art. 182 alin. (1) și art. 349 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 276/2018 se 

completează cu litera „d” având următorul cuprins: 

 

„d) pentru asigurarea măsurilor specifice de protecție civilă și a acțiunilor de 
suport pentru combaterea pandemiei de COVID – 19” 



 
Art.II.  După articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău                 

nr. 276/2018 se va introduce un articol nou – Art. 11 cu următorul cuprins: 

 

„Art. 11. (1) În baza art. 1 lit. „d” se aprobă darea în folosință gratuită 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău a 

autoturismului Peugeot Expert Travaller L3H1 LUNG Naveette cu numărul de 
înmatriculare BZ 11 WWA, cu menținerea cotei lunare de 650 litri, stabilită prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 111/2020, pct. 8 din anexă. 

 

              (2) Termenul de dare în folosință gratuită a mijlocului fix prevăzut 
la alin. (1) este 31 decembrie 2022, cu posibilitatea de prelungire pentru motive 

temeinice. 

 

       (3) În baza alin.(1) și (2) se va perfecta contractul de comodat.” 
 

Art.III. Direcția economică și Direcția juridică și administrație publică locală 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.IV. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău, direcțiilor de specialitate 

nominalizate la art. III precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului 

Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 

 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 

 
 

                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 

 

 
 

 
Nr185 

BUZĂU, 09 OCTOMBRIE 2020 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 
     Nr. 14213/12.10.2020 

 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru completarea art.1 din 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 276/2018 privind 

stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice 

desfășurate de Consiliul Județean Buzău 
 

 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 276/2018 – art. 1, cu 

respectarea prevederilor art. 5 alin. (31) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001    

s-a aprobat, în afara numărului normat de autoturisme al parcului auto al 

Consiliului Județean Buzău, achiziționarea a două autoturisme pentru unele 

activități specifice ce intră în aria de competență a Consiliului. Luând în 

considerare solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” 

al județului Buzău și contextul epidemiologic actual, propun ca și acțiunile de 

protecție civilă să fie incluse în activitățile specifice. 

Unul din autoturismele achiziționate –Peugeot Expert Travaller (9 locuri) să 

fie dat în folosinţă gratuită instituţiei solicitante astfel încât să fie posibilă 

participarea Inspectoratului la acțiunile de carantinare, furnizare materiale 

protecție COPVID – 19, controlul respectării măsurilor legale de prevenire a 

răspândirii virusale etc.  

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițială. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    

 

 
 

 



       
           CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

                        Direcția economică 
                Nr. 14214/12.10.2020 
 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea art.1 din 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 276/2018 privind 
stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice 

desfășurate de Consiliul Județean Buzău 

 
 

 
 

  
 Completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 276/2018 

este fundamentată pe situația de fapt existentă și este în concordanță cu 

prevederile art. 5 alin (31) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001. 

 Darea în folosință gratuită a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Neron Lupașcu” al județului Buzău se va materializa într-un  contract de 

comodat. 

 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIHAIL – LIVIU CIOLAN 

 


