
  

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea închirierii de către Muzeul Județean 

Buzău a unei suprafețe de teren aferent Muzeului 
Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării activității 

comerciale de agent economic 
       
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere:  

-   referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 6846/22.04.2021; 

-   raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub   

nr. 6847/22.04.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

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

-   nota Muzeului Județean Buzău, înregistrată la nr. 5662/2021;  

- prevederile Hotărârii nr. 1/2019 a Consiliului local al comunei Colți 

privind trecerea imobilului cu denumirea „Clădire Muzeu” din domeniul 

public al comunei Colți și administrarea Consiliului local în domeniul 

public al Județului Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 33/2019 privind 

darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a unui imobil din 

proprietatea publică a Județului Buzău, situat în satul Colți, comuna 

Colți, cu destinația „Muzeul Chihlimbarului”; 

- prevederile pct. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean 

pentru anul 2021, 

 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „c”, alin.(4) lit. „a”, art.182 

alin.(1) și art. 297 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

                                     HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 (1) Se aprobă inițierea și desfășurarea procedurii de închiriere 

prin licitație, de către Muzeul Județean Buzău, a unei suprafețe de teren de 

25 mp. din terenul aferent Muzeului Chihlimbarului Colți de 1705 mp. pentru 

amplasarea unui spațiu (construcție provizorie) cu destinația de deservire 

publică. 



  

 

 

 

(2) Perioada de închiriere este mai-octombrie înlăuntrul unui an 

calendaristic. 

(3) Prețul minim al închirierii (ca valoare de pornire) este de  

50 lei/mp./lună. 

 

Art.2. Muzeul Județean Buzău va organiza procedura de licitație publică 

și elabora documentația aferentă. 

 

Art.3. Muzeul Județean Buzău va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Muzeului Județean Buzău 

precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 

                                       

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

 

 
              CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 

 
Nr. 77 

BUZĂU, 29 APRILIE 2021 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 
 

 

 

 



  

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 

  NR.  6846/22.04.2021   
 

 

REFERAT 
      la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de 

către Muzeul Județean Buzău a unei suprafețe de teren 

aferent Muzeului Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării 
activității comerciale de agent economic 

       

 

 

Prin proiectul de hotărâre inițiat am urmărit respectarea și punerea în 
aplicare a prevederilor art. 297 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public 

al Județului aflate în administrarea unei instituții subordonate autorității 
publice județene. 

Obiectul reglementat intră în sfera atribuțiilor Consiliului Județean 

prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. „b” din  Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 
Solicitarea Muzeului Județean Buzău vine în întâmpinarea turiștilor care 

vizitează Muzeul Chihlimbarului din comuna Colți de a beneficia și de 

desfacerea unor produse alimentare și băuturi răcoritoare, cafea în popasul 
lor la acest obiectiv cult. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                         
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                  PUBLICĂ LOCALĂ    

              NR.  6847/22.04.2021   
 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de 
către Muzeul Județean Buzău a unei suprafețe de teren 

aferent Muzeului Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării 
activității comerciale de agent economic 

 

 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a prevăzut la art. 

297 alin. (2) că în cazul închirierii bunurilor proprietate publică a Județului 

de către titularul de administrare, inițierea procedurii se stabilește de 

către autoritatea publică județeană. 

Muzeul Județean Buzău este administratorul imobilului cu teren 

aferent în care funcționează Muzeul Chihlimbarului - comuna Colți.   

Scopul  închirierii este în beneficiul turiștilor. 

Ca urmare, este oportună și necesară adoptarea acestui proiect de 

hotărâre.     

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

OPREA MIRELA 

 

 


