
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIȚIE Nr. 42 
privind convocarea Consiliului judeţean  

în şedinţa ordinară a lunii februarie 2021 
 

 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, 
 În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1),        

lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 
 

 Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,   
în data de  25 februarie 2021, ora 1000. 

 
          (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              

Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, 
cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot 

efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp. 
 

Art.2. Ordinea de zi a ședinței: 
 

I. Depunerea jurământului de către domnul Manolache Valentin, consilier 

județean supleant declarat ales și validat prin încheiere a Tribunalului 
Buzău. 

 
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 26/17.02.2021 privind aprobarea utilizării în 

anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020; 

 
2. Proiect de hotărâre nr. 27/17.02.2021 privind preluarea ca venit la 

bugetul Județului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul Județean 
Buzău; 

 
3.  Proiect de hotărâre nr. 28/17.02.2021 pentru aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ( sursa D) pe 

anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău; 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 29/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreținere, a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor 
de dotare specifice pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu 

handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele 
de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău pentru anul 2021; 



 

5. Proiect de hotărâre nr. 30/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu 
lunar de întreținere a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor 

de dotare specifice pentru persoanele adulte asistate în Centrul de 
asistență medico-socială Pogoanele din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021; 

 
6. Proiect de hotărâre nr. 31/17.02.2021 privind aprobarea valorificării 

masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona 
drumurilor judeţene DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina),  

        DJ 203H (km 10+000-25+500, Topliceni – Buda - Alexandru 
Odobescu) şi   DJ 203P (km 0+000-2+800, Rubla - Râmnicelu); 

 
7. Proiect de hotărâre nr. 32/17.02.2021 privind aprobarea promovării de 

către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
a proiectului „Împreună – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu 

dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 
și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”,  

Cod PN 4038 – formă actualizată; 
 

8. Proiect de hotărâre nr. 33/17.02.2021 pentru aprobarea formei 

revizuite a Documentațiilor tehnico-economice – faza S.F. și a 
indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Un 

pas spre comunitate” promovat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 

2018; 
 

9. Proiect de hotărâre nr. 34/17.02.2021 pentru aprobarea modificării 
bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat 

Spitalului Județean de Urgență Buzău”; 

 

10. Proiect de hotărâre nr. 35/17.02.2021 pentru aprobarea organizării 

evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Biblioteca 
judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi 

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău; 
 

11. Proiect de hotărâre nr. 36/17.02.2021 pentru completarea și 
modificarea capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și actualizarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 
 

12. Proiect de hotărâre nr. 37/17.02.2021 pentru aprobarea unor 

modificări privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din statul 
de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău ; 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 38/17.02.2021 pentru aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de 

Cultură şi Artă Buzău. 
 
 
 

 



III. RAPOARTE 

1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020; 

2. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – 
decembrie 2020; 

 
    Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de  

Președintele Consiliului Județean Buzău; 
 

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic 
(e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene. 

 
 Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din  

25 februarie 2021 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după 
cum urmează: 

 
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-9; 
 

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

– pct. 10-13; 
 

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi arhitectură – pct. 7,8,9; 
 

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 4,5,7,8,9; 
 

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 4,5,7-13. 

 
Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de 

specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de 

hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
 

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și 
Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii care se comunică public. 
 

BUZĂU, 17 FEBRUARIE 2021 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
                                         
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                     

                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 


