
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 181/2021 privind aprobarea încetării 
activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și 

reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 
Beceni din structura  Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău  
 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 16705/29.10.2021; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrată sub 

nr. 16706/29.10.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 

- adresa Consiliului Județean Buzău nr. 15067/01.10.2021; 

- prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 181/2021; 

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii unor activități ale 
serviciului public de administrare a domeniului public și privat al 

Județului Buzău nr. 11679/2014 – formă actualizată cu acte adiționale, 
 

În temeiul art. 173 alin. (1), lit. „c”,  alin. (4) lit. „a” și art. 182  
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I. Articolul 3 din  Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

181/2021 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Dreptul de administrare al  Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău pentru imobilul (construcție cu teren aferent) – bun 

proprietate publică a Județului Buzău, în care a funcționat Centrul rezidențial 
Beceni se menține în scopul asigurării pazei și conservării acestuia până la 

stabilirea unei noi destinații”. 
 

 
 



  

Art.II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău  
nr. 181/2021 rămân neschimbate. 

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

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Societății „Domenii Prest Serv” 

SRL Buzău precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean 
Buzău. 

 

                              
 

PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 218 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2021 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 

 
 
 
 
 



 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
      
   Nr. 16705/29.10.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 181/2021 privind 
aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru 

recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 
comportament nr. 5 Beceni din structura  Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău  
 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmare unei analize ulterioare care a 
concluzionat că nu este oportună preluarea imobilului din comuna Beceni de 

către societatea cu asociat unic Consiliul Județean Buzău în condițiile în care 
în bugetul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău sunt prevederi bugetare pentru susținerea cheltuielilor cu 
paza acestuia, iar în cazul conservării acestuia, cheltuielile cu utilitățile sunt 

semnificativ diminuate. 

 De asemenea, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău a imobilului este justificată și evaluarea, realizată 

în comun cu Consiliul Județean Buzău pentru determinarea unei necesare – 
viitoare destinații (funcțiuni) a acestui imobil. 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
     CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECȚIA JURIDICĂ  
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
      
          Nr. 16706/29.10.2021 
 
 

 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 181/2021 privind 
aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru 

recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 
comportament nr. 5 Beceni din structura  Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău  

 
 
 Modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 181/2021 

în sensul menținerii dreptului de administrare al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru imobilul (construcție cu 

teren aferent) din comuna Beceni, fost Centru rezidențial pentru copii cu 

tulburări de comportament este de natură a asigura paza și conservarea 

acestuia în condiții de continuitate. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 


