
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în 
proiectul „Viituri curate! Nu viituri murdare” în parteneriat 

cu asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 19111/08.12.2021; 

- raportul comun al Direcției pentru administrarea patrimoniului și 
investiții și Direcției economice înregistrat la nr. 19112/08.12.2021;  

- 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; 
- oferta Asociației „Centrul de Artă” Aluniș înregistrată la  

nr. 14150/2021; 
- prevederile Planului județean de gestionare a deșeurilor în județul 

Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 118/2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 55/2021 privind 

aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021, cu 
rectificările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „c”, alin. (7) lit. „a” şi 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 aprobă participarea Consiliului Județean Buzău în proiectul 
„Viituri curate! Nu viituri murdare” în parteneriat cu asociația „Centrul de Artă” 

Aluniș, comuna Colți. 

 
 

 
 



 
 

Art.2. Consiliul Județean Buzău va asigura o cofinanțare parțială de 50.000 
lei din costul total al achiziționării a trei sisteme colectoare de deșeuri plutitoare 

pe râul Buzău (zonele Pătârlagele și Cislău) și râul Bâsca Rozilei. 
 

Art.3. Prin Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții, 
Consiliul Județean Buzău va monitoriza amplasarea sistemelor colectoare, va 

verifica periodic funcționarea acestora și va asigura diseminarea proiectului prin 
informații publicate pe site – ul propriu al autorității publice județene. 

 
 Art.4. Asociația „Centrul de Artă” Aluniș va prezenta Direcției economice 

a Consiliului Județean Buzău documente justificative privind achiziția sistemelor 

de colectare a deșeurilor cu utilizarea cofinanțării parțiale aprobată conform art. 
1 și 2. 

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

hotărârii Instituţiei Prefectului – Județul Buzău, Asociației „Centrul de Artă” 
Aluniș, Direcției economice, Direcției pentru administrarea patrimoniului și 

investiții, precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

        CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

Nr. 248 
BUZĂU, 16 DECEMBRIE 2021  
 

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

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

          PREȘEDINTE 
         Nr. 19111/09.12.2021 
 
 

REFERAT 

 
pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în 
proiectul „Viituri curate! Nu viituri murdare” în parteneriat 

cu asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți 

 
 

 
 Consiliul Județean Buzău este implicat în realizarea sistemului de 

management integrat al deșeurilor la nivelul județului Buzău. 

 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 118/2021 a 

fost aprobat Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Buzău. 

 În acest context instituțional de competența deliberativului județean, orice 

inițiativă a organismelor societății civile sunt binevenite și utile ca parteneriate 

în proiecte ce pot contribui la protecția mediului și prin gestionarea deșeurilor 

deversate în apele curgătoare. 

 Acesta ar fi esența proiectului propus de Asociația „Centrul de Artă” Aluniș 

prin amplasarea unor sisteme de colectare a deșeurilor plutitoare pe râul Buzău, 

în zonele Pătârlagele și Colți precum și pe afluenți ai acestuia. 

 De aceea, este oportun parteneriatul în realizarea acestui proiect cu 

asumarea și a unei responsabilități financiare din bugetul propriu al județului 

Buzău. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
         Direcţia pentru administrarea 
              patrimoniului și investiții 
                Direcția economică 
              Nr. 19112/09.12.2021 
 
 
 

RAPORT  
 

pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în 
proiectul „Viituri curate! Nu viituri murdare” în parteneriat 

cu asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți 

 

 

 

 
     Pentru finanțarea acestui proiect, în parteneriat, este sursă de finanțare 

identificată în bugetul județului pentru anul 2021. 

 De asemenea, apreciem că implementarea proiectului se poate constitui în 

exemplu de bună practică derivând din Planul județean de gestionare a deșeurilor 

la nivelul județului Buzău. 

 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV,                        DIRECTOR EXECUTIV, 

 
        Petre Iulian                                 Mihail – Liviu Ciolan 

 
 


