
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea pe perioadă  determinată a destinației de 

Centru de vaccinare împotriva Covid-19 pentru o suprafață 
construită a unui imobil proprietate publică a Județului 

Buzău din municipiul Rm. Sărat, 
 strada Micșunelelor nr. 29 (fost nr. 9) 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a 
proiectului de  hotărâre, înregistrat la nr. 1071/20.01.2020; 

- raportul  Direcţiei juridice și administrație publică locală înregistrat sub 

nr. 1072/20.01.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul 

de hotărâre; 

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

- adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Buzău înregistrată sub 
nr. 18679/28.12.2020; 

- prevederile art. 1 lit. „g” din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 15/19.01.2017 privind modificarea unor poziții din Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău; 
- prevederile pct. VII-2 din Normele privind autorizarea, organizarea și 

funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aprobate prin 
Ordinul comun nr. 2171/181/M223/4380/2020; 

- prevederile capitolului VIII, Titlul B, lit. „d” din Strategia de vaccinare 
împotriva Covid-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1031/27.11.2020 modificată și completată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1091/17.12.2020, 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și 287 lit. „b” din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă stabilirea, pe perioadă determinată, a destinației de 
Centru de vaccinare împotriva COVID -19, pentru o suprafața construită din 

Corpul 12 – Carte funciară nr. 30282 al imobilului proprietate publică a 

județului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat , Str. Micșunelelor nr. 29  
( fost nr. 9) și aflat în folosința Centrului Școlar de Educație Incluzivă  

Rm. Sărat. 



 
 

 

Art. 2.  Pe perioada funcționării Centrului de vaccinare împotriva 

COVID – 19 Rm. Sărat, menționat la art. 1, Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Rm. Sărat va asigura din bugetul propriu cheltuielile cu utilitățile și 

internet. 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 2/29.01.2015 privind 

darea în administrarea Liceului Tehnologic „Victor Frunză” Rm. Sărat pe 

perioadă determinată a unui imobil aflat în proprietatea publică a județului 
Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, Str. Micșunelelor nr. 9 (în prezent  

nr. 29) se abrogă. 

 
Art. 4. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Primarului municipiului  

Rm. Sărat, Liceului Tehnologic „Victor Frunză” Rm. Sărat, Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Rm. Sărat precum și publicarea pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău.  

 

 
 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 

 

 
 

                             CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

 

Nr. 16 

BUZĂU, 28 IANUARIE 2021 

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

„împotrivă”, - abţineri. 

 

 



 
 

 

  CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

              PREȘEDINTE 
       NR. 1071/20.01.2020 

 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea pe perioadă  

determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva 
Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil 

proprietate publică a Județului Buzău din municipiul 

 Rm. Sărat, strada Micșunelelor  
nr. 29 (fost nr. 9) 

 
 

 
 În baza legislației privind vaccinarea populației împotriva COVID – 19, 

autoritățile publice au un rol important în asigurarea spațiilor cu această 
destinație și asigurării unui minim de dotări pentru desfășurarea acestei 

activități. 
În consecință, încă din luna decembrie 2020 a identificat un corp din 

imobilul situat în municipiul Rm. Sărat, Str. Micșunelelor nr. 29 ( fost nr. 9), 
aflat în proprietatea publică a județului Buzău. În acest corp a funcționat un 

fost centru rezidențial din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău care a fost restructurat și închis ca urmare a 

realizării, în parteneriat cu Fundația „SERA” România a unor căsuțe de tip 
familial. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 2/2015 acest corp de 
clădire (intrat în conservare) a fost dat, la solicitarea Primarului municipiului 

Rm. Sărat, în administrarea Liceului Tehnologic „Victor Frunză” Rm. Sărat, 

care derula un proiect cu fonduri europene pentru reabilitarea propriului 
internat școlar. Din păcate acest proiect s-a blocat, astfel încât nu se mai 

justifică (inclusiv din punctul de vedere al numărului de copii) menținerea 
dreptului de administrare atribuit instituției de învățământ. 

Ulterior, în 2017 corpurile de construcții în care a funcționat fostul 

complex de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm. Sărat, 
restructurat, au intrat în folosința Centrului Școlar de Educație Incluzivă  

Rm. Sărat, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 15/2017 fără a fi 

afectată utilizarea de către Liceul tehnologic „Victor Frunză”. 
Ca urmare a acestor considerente, am optat ca parterul (parțial) al 

acestei construcții să fie afectat organizării și funcționării unui Centru de 

vaccinare în Rm. Sărat care va deservi atât personalul din domeniul 
asistenței sociale cât și populația conform etapelor de programare. 

 



 
 

 

 

 
În acest sens, Consiliul Județean Buzău și-a asumat și reamenajarea 

minimă a spațiului respectiv precum și dotarea cu mobilierul specific necesar 

și obiecte de inventar (fotoliu vaccinare, canapea de consultații, frigider cu 

termostat, stetoscop, tensiometru, computer, laptop, imprimantă) iar prin 

aportul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat mobilierul uzual 

(birouri, scaune, mese etc.). 
Proiectul de hotărâre a fost inițiat pentru a respecta cerința legislativă 

pentru schimbarea destinației, pe perioadă temporară, dar și pentru 

transparența implicării directe și active a Consiliului Județean Buzău în 
combaterea pandemiei. 

 

  

      

PREȘEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE 
                PUBLICĂ LOCALĂ 

     NR. 1072/20.01.2020 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea pe perioadă  

determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva 
Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil 

proprietate publică a Județului Buzău din municipiul 
 Rm. Sărat, strada Micșunelelor  

nr. 29 (fost nr. 9) 

 
 

În strategia de vaccinare împotriva COVID – 19 în România aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, se prevede că printre structurile locale cu atribuții în asigurarea 

bunei funcționări a campaniei de vaccinare împotriva COVID – 19 sunt și 

unitățile administrativ – teritoriale – județul, municipiul, orașul și comuna. 

De asemenea, se prevede că pentru îndeplinirea atribuțiilor date în 

sarcina autorităților administrației publice locale, Guvernul alocă resurse 

financiare de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare cu această 

destinație. 

Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de 

vaccinare împotriva COVID -19 aprobate prin Ordin comun nr. 2171/2020 

stabilesc ca și condiție de autorizare a centrului de vaccinare și „schimbarea 

temporară a destinației spațiilor în structuri medicale – centre de vaccinare”. 

În respectul acestor prevederi legale și a consecvenței autorității 

deliberative județene de implicare concretă și asumată la acțiunile în 

combaterea pandemiei încă de la apariția acesteia, proiectul de hotărâre 

inițiat este fundamentat în fapt și în drept. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 


