
 
 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru 
studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de 

Urgență Buzău 
 

 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  16734/26.11.2020; 

- raportul Direcției economice nr. 16735/26.11.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul 

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

anexate la hotărâre; 
- Ordinul Comandantului Centrului pentru Coordonare și Conducere a 

Intervenției nr. 4649306/24.11.2020 privind repartiția studenților 
voluntari din cadrul Facultăților de Medicină generală și Facultățile de 

Asistență medicală din sistemul public pe perioada stării de alertă la 

nivel național, în contextul pandemiei generate de virusul SARS-COV-2; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău înregistrată la  Consiliul 
Județean Buzău sub nr. 16668/25.11.2020; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 192/2020 pentru rectificarea a IX- a 

bugetului Județului Buzău pe anul 2020; 

- Hotărârea de Guvern nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă 
pe teritoriul României începând cu data de 14.11.2020, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- Prevederile art. 9 alin. 4 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 197/2020 

privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f”, şi art 182 din alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1. Se aprobă asigurarea unor servicii hoteliere (cazare și masă) 
pentru studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de Urgență Buzău, 

pe toată durata stării de alertă. 



 
 

 
 

 

Art. 2.  Cheltuielile pentru serviciile prevăzute la art. 1 se decontează 

din bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2020, rectificat. 
 

Art. 3.  Spitalul Județean de Urgență Buzău, beneficiar al programului 

de voluntariat, va comunica la sfârșitul fiecărei luni de activitate, situația 

centralizatoare cu orele efectuate pe lună, de fiecare din voluntarii repartizați. 

 

Art. 4. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea hotărârii 
Instituției Prefectului - Județul Buzău, Spitalului Județean de Urgență Buzău, 

precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene.  

 
 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 

 

 
 

                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

 

 

 

 

NR. 197 

BUZĂU, 03 DECEMBRIE 2020 
 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 

(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa  

art.  228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 

 



 
 

 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

            PREȘEDINTE 
   NR.16734/26.11.2020 

 
 

 

REFERAT 
pentru aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru 

studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de 
Urgență Buzău 

 
 

Urmare situației epidemiologice generate de infecțiile cu coronavirusul 

SARS - CoV – 2 a fost emis Ordinul nr. 4649306/24.11.2020 al 

Comandantului Acțiunii, Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Raed 
Arafat, privind repartiția studenților voluntari din cadrul Facultăților de 
Medicină generală și Facultățile de Asistență medicală din sistemul public pe 

perioada stării de alertă la nivel național, în contextul pandemiei generate de 
virusul SARS-COV-2. În acest sens și așa cum este prevăzut și în anexa la 

acest Ordin, la Spitalul Județean de Urgență  Buzău au fost repartizați 13 
voluntari, studenți  din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol 

Davila” București. 
Prin adresa înregistrată sub nr. 16668/25.11.2020, Instituția Prefectului 

- Județul Buzău a solicitat Consiliului Județean Buzău identificarea unor spații 
care să asigure condițiile de cazare și masă pentru cei 13 studenți voluntari. 

Conform prevederilor art. 9 alin. 4 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cheltuielile 

aferente serviciilor de cazare și masă pentru studenții voluntari, se asigură de 
către ”autoritatea administrației publice de la nivel local sau județean pe raza 

căreia funcționează unitatea beneficiară”. 

  

 Față de cele prezentate, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul 

de hotărâre pentru aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru studenții 

voluntari repartizați la Spitalul Județean de Urgență Buzău. 

 

  

 
PREȘEDINTE, 

 

PETRE - EMANOIL NEAGU                                     
 

 



 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
   DIRECȚIA ECONOMICĂ 

   NR.16735/26.11.2020 
 

 

 
 

RAPORT 
pentru aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru 

studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de 
Urgență Buzău 

 

 
 

 Analizând proiectul de hotărâre inițiat, se constată că sunt respectate 

prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, iar prin proiectul Hotărârii Consiliului Județean nr. 
195/25.11.2020 pentru rectificarea a IX-a a bugetului Județului Buzău pe anul 

2020, a fost identificată sursa de finanțare privind cheltuielile aferente 
serviciilor de cazare și masă pentru cei 13 studenți voluntari repartizați la 

Spitalul Județean de Urgență Buzău. 
 

 Având în vedere cele de mai sus, susținem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 
 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
Ec. Liviu – Mihail Ciolan 


