
      
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Buzău a imobilului proprietate 

publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada 
Păcii, nr. 29 – formă actualizată 

 
Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere  

- referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre nr. 2897/15.02.2022; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală  
nr. 2898/15.02.2022; 

- avizul de legalitate al  Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău 
înregistrată la nr. 2886/2022; 

- poziția 74 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 88/21.11.2002 
privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Buzău a unui imobil proprietate publică a județului 
Buzău; 

- prevederile art. 298 – 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 867-870 din Codul Civil,  
-  
În temeiul art. 173, alin. 1, lit. „c”, alin. 4, lit. „a” şi art. 182, alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Agenției Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Buzău a imobilului - proprietate publică a județului 
Buzău situat în municipiul Buzău, strada Păcii, nr. 29, cu datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 

Art.2. Imobilul (construcție cu teren aferent) este dat în administrare cu 
destinația de SEDIU al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău 
– instituție de interes public județean pe toată durata de funcționare. 

       
Art.3. Drepturile și obligațiile administratorului Agenției Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Buzău sunt prevăzute în art. 300, alin. (1) din Codul 
Administrativ, cu excepția lit. „c”.  

 
Art. 4. (1) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 88/2002 se abrogă. 
 
           (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării. 
 
Art.5. Direcția juridică și administrație publică locală și Direcția pentru 

administrarea patrimoniului și investiții vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău,  Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Buzău, direcțiilor de specialitate nominalizate la  
art. 5,  precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
              MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 
 
NR. 55 
BUZĂU, 16 FEBRUARIE 2022 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 
 
 



 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE  
  Nr. 2897/15.02.2022 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a 
imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în 
municipiul Buzău, strada Păcii, nr. 29 – formă actualizată 

 
 
 
 Imobilul proprietate publică a Județului Buzău din strada Păcii, nr. 29 se 
află în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău 
din 2002 în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 88/2002 având ca 
destinație Centru propriu de formare profesională, sediul instituției fiind la 
parterul imobilului proprietate publică a municipiului Buzău din Buzău, B-dul 
Nicolae Bălcescu nr. 11. 
 Municipiul Buzău a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Buzău că imobilul menționat anterior face obiectul reabilitării printr-un 
proiect cu fonduri europene, urmând a deveni Centru de Monitorizare și Control 
al Traficului. 
 În aceste condiții de oportunitate și urgență, vă propun ca imobilul din 
strada Păcii nr. 29 să devină, prin administrare, sediu al Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău în condițiile Codului Administrativ. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                   PUBLICĂ LOCALĂ 
              Nr. 2898/15.02.2022 

 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a 
imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în 
municipiul Buzău, strada Păcii, nr. 29 – formă actualizată 

 
 
 
 Imobilul care face obiectul proiectului de hotărâre inițiat este în 
administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău din 
2002. 
 Demersul de actualizare a conținutului dreptului de administrare este 
determinat de: 

- schimbarea destinației din Centru formare profesională în sediu 
administrativ al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Buzău; 

- urgența eliberării spațiului deținut la parterul imobilului din B-dul Nicolae 
Bălcescu nr. 11 – proprietate publică a municipiului Buzău. 

Darea în administrare este fundamentată pe prevederile Codului Civil și ale 
art. 298 – 300 din Codul Administrativ, mai puțin prevederea referitoare la 
predarea-primirea spațiului prin proces-verbal care nu mai este necesar. 

Excepția prevăzută la art. 3 din proiectul de hotărâre se referă la interdicția 
de închiriere (art. 300, alin. (1), lit. „c” – Codul Administrativ). 

 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 



ANEXA 
la Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 55/16.02.2022 

 
POLICLINICA CU 

PLATĂ 
 

ADRESA: BUZĂU, STR. PĂCII, NR. 29 
 
Nr. crt. 43 
 
Număr de inventar: 74 
 
Număr cadastral: 9101 
 
Număr CF. 21046 
 
VALOARE DE INVENTAR: 1.594.215,21 LEI 
(IANUARIE 2022) 
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