
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE Nr. 256 
privind convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință 

extraordinară în data de 19 octombrie 2021 
 

 
 

 Președintele Consiliului judeţean Buzău; 

În temeiul  art. 136 alin. (10), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (2),               
art. 182 alin. (4) și art. 196 alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

DISPUNE: 
 

Art. 1. (1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință 
extraordinară, în data de 19 octombrie 2021, ora 1000, cu următoarea 

ordine de zi: 
 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 188/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării 
a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021; 

 
2. Proiect de hotărâre nr. 189/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării 

a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului 
Județean de Urgență Buzău; 

 
3. Proiect de hotărâre nr. 190/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării 

a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al  Teatrului 

„George Ciprian” Buzău; 
 

4. Proiect de hotărâre nr. 191/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării 
a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 
 

5. Proiect de hotărâre nr. 192/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 220, km. 58+000-70+000, Murgești-
Pardoși-Buda, județul Buzău”  prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”; 
 

6. Proiect de hotărâre nr. 193/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 203A, km. 0+000-10+000, Podu Muncii – 

Câmpulungeanca - Mărgăritești, județul Buzău”  prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”; 



 
7. Proiect de hotărâre nr. 194/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare DJ 204M, km. 0+000-10+000, Mînzălești – 

Jgheab -  Bisoca, județul Buzău”  prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”; 

 
8. Proiect de hotărâre nr. 195/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de 

finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare DJ 215A, km. 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce 

– Blăjani, Județul Buzău”  prin Programul naţional de investiţii 
„Anghel Saligny”; 

 

9. Proiect de hotărâre nr. 196/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de 
finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii  „Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, Nemertea- 
Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, 

Județul  Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel 
Saligny”; 

 
10. Proiect de hotărâre nr. 197/13.10.2021 pentru aprobarea cererii 

de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii  „Modernizare drum judeţean DJ 102F, km. 8+800-20+080 

Scorțoasa-Cănești”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel 
Saligny”; 

 
11. Proiect de hotărâre nr. 198/13.10.2021 pentru aprobarea cererii 

de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii  „Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii 
Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km. 0+000-5+800, 

Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău”  prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”; 

 
12. Proiect de hotărâre nr. 199/13.10.2021 pentru aprobarea cererii 

de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii  „Modernizare drum județean DJ 203I km. 0+100-10+000 

DN 2B- Cilibia-Caragele, județul Buzău”  prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”; 

 
13. Proiect de hotărâre nr. 200/13.10.2021 privind aprobarea 

promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la 
nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației 

tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-
economici; 

 
 

 
 



 
14. Proiect de hotărâre nr. 201/13.10.2021 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2021 privind aprobarea 
documentației faza D.A.L.I. revizuit și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, 
km. 60+000-84+500, Limită Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – 

Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 

 
 (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din 

Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului 

Județean Buzău, cu participarea fizică a consilierilor județeni ori, după caz, 

prin raportare la contextul pandemic,  cu utilizarea aplicației WhatsApp. 

 Art. 2. Materialele de ședință se comunică consilierilor județeni în sistem 
electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene. 

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

Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 Art. 4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 19 

octombrie 2021 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.   
 

Art. 5. Secretarul  General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și 
Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții care se comunică public.  
 

 

 
BUZĂU, 13 OCTOMBRIE 2021 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

                                                  
 
 
                                                                                                                        
                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                                                   
                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                                                                              
                            MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 


