
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea destinației imobilului proprietate publică a 
județului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Simila nr. 19 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului   

de hotărâre  înregistrat la nr. 17077/04.11.2021; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat la  

nr. 17078/04.11.2021; 

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

proiectul de hotărâre; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău înregistrată sub nr. 

15018/2021; 

- adresa Inspectoratului de Poliție Județean Buzău înregistrat sub nr. 

18526/2021; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 179/2020 

pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu privire la Complexul de 

servicii comunitare nr. 2 Buzău și Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupațională Rm. Sărat; 

- poziția nr. 53 din anexa nr. 1  la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Buzău precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău, 

      În temeiul art.173 alin.(1) lit. „a”, alin. (4) lit. „b” și art.182 alin.(1) din 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se stabilește destinația imobilului proprietate publică a județului 

Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Simila nr. 19 din suprafața locativă cu 

altă destinație decât locuință - servicii sociale în suprafață locativă cu alta 

destinație decât locuință respectiv – birouri. 

 

 



 Art.2.(1) Se ia act de solicitările pentru darea în folosință gratuită 

Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și Instituției Prefectului – Județul 

Buzău a unor spații din imobilul menționat la art. 1 în scopul organizării 

furnizării de servicii publice. 

 

  (2) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, 

reprezentanți ai Consiliului Județean Buzău împreună cu reprezentanți ai 

solicitanților vor identifica spațiile necesare. 

 

 Art.3. Nu intră sub incidența art. 1 și 2 spațiul care face obiectul 

proiectului implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău – „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul 

POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, până la finalizarea 

acestuia. 

 

Art.4. Secretarul General al județului Buzău și direcțiile de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.5. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea  

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Inspectoratul de Poliție 

județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

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

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 

                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
Nr. 213 
BUZĂU, 2021 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 

       Nr. 17077/04.11.2021 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea destinației imobilului 

proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul 
Buzău, str. Simila nr. 19 

 
 

Imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, 

str. Simila nr.19 a avut funcțiunea de furnizare servicii sociale ca unitate de 

asistență socială în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău. 

În baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.179/21.09.2020, 

activitatea centrului a încetat, în imobil funcționând numai locuința protejată în 

cadrul proiectului cu fonduri europene ”Venus – Împreună pentru o viață în 

siguranță”. 

Astfel cum am precizat în preambulul proiectului de hotărâre, Instituția 

Prefectului – Județul Buzău și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au 

solicitat spații în folosință gratuită în acest moment, în vederea funcționării 

Serviciului comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor Buzău respectiv pentru servicii/activități specifice ale poliției. 

Proiectul de hotărâre inițiat are un caracter tranzitoriu până la decizia 

definitivă a plenului Consiliului Județean Buzău de dare în folosință gratuită. 

Vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
 

   PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                 PUBLICĂ LOCALĂ 

          Nr.  17078/04.11.2021 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea destinației imobilului 

proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul 
Buzău, str. Simila nr. 19 

 
 

 Consiliul Județean Buzău este administratorul bunurilor proprietate 

publică a județului. 

 Imobilul din municipiul Buzău, str. Simila nr. 19 este în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău având ca 

funcțiune – destinație furnizare servicii sociale. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 179/2020 nu a încetat 

dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău în condițiile în care nu se stabilise încă destinația/funcțiunea 

acestui imobil după încetarea activității Complexului de servicii nr. 2. 

 Cererile pentru folosința gratuită ale Instituției Prefectului – Județul 

Buzău și Inspectoratului de Poliție Județean Buzău nu pot fi soluționate decât 

în condițiile în care se vor stabili: 

- suprafețele construite necesare activităților celor două instituții; 

- stabilirea circuitului și accesului separat pentru beneficiari; 

- modalitatea de facturare și plată a utilităților; 

- condițiile de coexistență cu locuința protejată din proiectul cu 

fonduri europene. 

 Acestea sunt considerentele pentru care a fost inițiat proiectul de 

hotărâre. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 


