
                                                                    PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și 

tarifelor de nivel județean pentru anul 2021 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de  hotărâre, înregistrat la nr. 11939/27.07.2021; 
- raportul Direcţiei economice înregistrat la  nr. 11940/27.07.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- adresa Muzeului Județean Buzău înregistrată la  Consiliul Județean Buzău 
sub nr. 11938/27.07.2021; 

- prevederile art. 9 – anexa nr. 9, lit. „F” la Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr. 3/2021; 

- prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „b‟, alin. (3) lit. „c” și art. 182 alin. (1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I. Anexa nr. 9 – lit. „F” aprobată prin art. 9 din Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 3/2021 se completează cu introducerea unei poziții noi – 
241 cu următorul cuprins: 

„ F. Săpături arheologice preventive, săpături arheologice supraveghere, 

diagnostic arheologic, întocmire studii arheologice și istorice 
------------------------------------------------------------------------------------- 

241. Pentru lucrări de infrastructură de 
interes național/regional 

oră/specialist 80 

 

  Art. II. Muzeul Județean Buzău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

 



 

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

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău,  Muzeului Județean Buzău 
precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
  

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 

                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 146 
BUZĂU, 27 IULIE 2021 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE    
 Nr. 11939/27.07.2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 9 la 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind 

stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean  

pentru anul 2021 

 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmare  analizei propunerii Muzeului 

Județean Buzău în considerarea oportunității participării instituției la selecții de 

oferte pentru proiecte mari de infrastructură națională/regională pentru care, 

conform legii, este necesară și elaborarea de studii arheologice și istorice. 

Aceste studii sunt condiție de fond pentru elaborarea proiectului tehnic și 

în consecință, a autorizației de construire. 

Nivelul tarifului propus în cazul proiectelor mari de infrastructură 

națională/regională este de 80 lei/oră/specialist. 

În cazul activităților identice prestate pentru persoane fizice și juridice și 

proiecte de construire de anvergură redusă nivelul tarifului prevăzut în anexa 

nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021  este de 60 

lei/oră/specialist. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

  



      

 
        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECŢIA ECONOMICĂ 
             Nr. 11939/27.07.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 9 la 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind 

stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean  

pentru anul 2021 

 

 

Tarifele aferente serviciilor prestate de Muzeul Județean Buzău au fost 

aprobate prin anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021. 

Conform art. 14 din hotărârea menționată, tarifele/taxele încasate se fac 

venit la bugetul instituției publice. 

Stabilirea/modificarea/completarea tarifelor și taxelor aferente 

activităților furnizare de instituțiile publice de interes județean este de 

competența Consiliului Județean.   

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 


