PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău
a unui mijloc fix
Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 14326/15.09.2021;
- raportul comun al Direcției economice și Direcției juridice și
administrație publică locală înregistrat sub nr. 14327/15.09.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului general al judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/8.04.2021
pentru aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
republicată,
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f“, art. 182 alin. (1) și art. 349 din
Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui mijloac fix necesar
activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău,
respectiv o cisternă pentru alimentarea cu apă în situații speciale de intervenție,
cu o capacitate de 8 mc.
Art. 2. Termenul de dare în folosință gratuită a bunului prevăzut la
art. 1 este până la data de 31 decembrie 2025.
Art. 3. În baza art. 1 și 2 se va perfecta contractul de comodat.
Art. 4. Direcția economică și Direcția juridică și administrație publică locală
ale Consiliului județean Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art. 5. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ” Neron Lupașcu ” Buzău, precum şi publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

NR. 178
BUZĂU, 16.09.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 14326/15.09.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea și darea în folosință
gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Neron Lupașcu ” Buzău a unui mijloc fix

Propunerea

de

achiziționare

a

mijlocului

fix

–

o

cisternă

cu

capacitatea de 8 mc. - a venit din partea Inspectoratului Județean pentru Situații
de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău, fiind cuprinsă în lista de investiții
pe anul 2021.
Având în vedere faptul că autoritatea publică județeană are obligația
de a susține astfel de cheltuieli, în bugetul județului pe anul 2021 a fost
prevăzută suma necesară achiziționării cisternei.
Bunul a fost achiziționat la începutul lunii septembrie, etapa
următoare fiind aprobarea dării acestuia în folosința gratuită a Inspectoratului.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 14327/15.09.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea și darea în folosință
gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix

Conform prevederilor legale în materie de protecție civilă și de
apărare împotriva incendiilor, autoritatea publică județeană are competența și
obligația de a susține cheltuieli cu privire la achizițiile de bunuri, dotările
independente și alte cheltuieli de investiții necesare desfășurării în cele mai bune
condiții

a

activității

Inspectoratului

Județean

pentru

Situații

de

Urgență

„Neron Lupașcu” Buzău.
În bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2021 a fost prevăzută
suma

necesară

achiziționării

cisternei.

Aceasta

urmează

a

fi

folosită

la

îndeplinirea misiunilor specifice Inspectoratului în situațiile în care în localitățile
unde urmează să acționeze echipajele de stingere a incendiilor nu există hidranți
sau surse de apă.
Darea în folosință gratuită a bunului se aprobă de plenul autorității
publice județene, conform prevederilor art. 349 din Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV,
LIVIU CIOLAN

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

