
 
ROMÂNIA                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea unor modificări la Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al judeţului Buzău 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 
- referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 18834/2021; 
- raportul comun  al Direcției juridice și administrație publică locală și 
Direcției Adimistrare Patrimoniu și Investiții, înregistrat la 
nr.18835/2021; 
- adresele Muzeului Județean Buzău, înregistrate la Consiliul Județean 
Buzău la nr.6192/2021 și nr. 4995/2022; 
- 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; 
- Declarația Secretarului General al Județului Buzău, înregistrată la 
nr. 5138/2022; 
- punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației nr. MDLPA-156172/DPFBL-6276/ 02.02.2022 
înregistrat la Consiliul Județean Buzău sub nr. 18837/2021; 
- anexa nr.1 la Referatul Comisiei speciale de inventariere a 
domeniului public și privat al județului Buzău privind actualizarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Buzău, înregistrat la nr. 4541/2020; 
- procesul – verbal al Comisiei speciale de inventariere a domeniului 
public și privat al județului Buzău, înregistrat la nr. 18344/2021; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.36/1999 privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Buzău, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.168/2020 privind atestarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Buzău; 
- Ordinul Ministrului Culturii nr.3251/2020 privind reacreditarea 
Muzeului județean Buzău din municipiul Buzău; 
- anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 



- prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor; 
- Legea nr.311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;   
- Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată 
a statului sau a unităților administrativ-teritoriale din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „c” și alin. (4), art. 182 alin. (1),  

art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 289 alin. (6) și art.607 alin.(4) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Buzău, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 36/1999 și 
atestat în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1) În Secţiunea I „Bunuri imobile”: 
a) se abrogă pozițiile nr. 79, 80 și 81; 
b) la poziția nr.78: coloana 3 „elemente de identificare” va avea 

următorul cuprins: „Situat în sat Ciuta, comuna Măgura, județul Buzău, 
Monument din piatră, Sc = 34 mp, Teren aferent (inclusiv pentru 
construcţii) = 1280 mp, Vecinătăți: N - islaz comunal și proprietate 
particulară, E – islaz comunal, S – DN 10 și V – islaz comunal, nr.cadastral 
633”; coloana 5 „valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „valoare 
monument – 50 și valoare teren – 3,840”; coloana 6 „situația juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: ” Legea nr.311/2003 și Cartea funciară 
nr. 21101-Măgura”;  

 
2) În Secţiunea II „Bunuri mobile”: 
a) se abrogă pozițiile nr. 5 și 6;  
b) se modifică următoarele poziții: 
- la poziția nr.1 (fosta poziție nr.86): coloana 3 „elemente de 

identificare” va avea următorul cuprins: „Numărul total volume – 318.367, 
din care manuscrise și carte rară – 17 volume; Situat în municipiul Buzău, 
Bulevardul Unirii nr.301A - Galleria Mall”; coloana 5 „valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „2.035,24631”; coloana 6 „situația juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr.311/2003 și Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr.36/1999”; 

 
 



- la poziția nr.2 (fosta poziție nr.87): coloana 2 „denumirea bunului” 
va avea următorul cuprins: „Colecție reprezentativă cu piese de etnografie 
și artă populară cu valoare de unicat”; coloana 3 „elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „Număr piese – 46; Situată la: 1. Sediul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău -  din municipiul Buzău, Aleea 
Castanilor nr.1; 2. Galeriile de Artă Buzău - din municipiul Buzău, 
bulevardul Nicolae Bălcescu nr.37”; coloana 5 „valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „0,43250”; coloana 6 „situația juridică actuală” va 
avea următorul cuprins: ”Legea nr.311/2003 și Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr.36/1999”; 

- la poziția nr.3 (fosta poziție nr.88): coloana 3 „elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Compusă din 21.831 de obiecte 
din ceramică, piatră, os, fier, sticlă, bronz, argint, aur, resturi osteologice; 
Situată la sediul central al Muzeului Județean Buzău -  din municipiul 
Buzău, Aleea Castanilor, nr. 1”; coloana 5 „valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „2.852,949”; coloana 6 „situația juridică actuală” va 
avea următorul cuprins: „Legea nr.311/2003 și Registrul informatizat 
pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale”; 

- la poziția nr.4 (fosta poziție nr.89): coloana 3 „elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Compusă din 3932 de obiecte 
reprezentând țesături, piese de port, unelte, obiecte de uz casnic și 
gospodăresc și obiecte de cult; Situată la sediul Muzeului de Etnografie din 
municipiul Buzău, strada Războieni, nr. 8; coloana 5 „valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „1.381,022”; coloana 6 „situația juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr.311/2003 și Registrul 
informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale”; 

- la poziția nr.7 (fosta poziție nr.92): coloana 3 „elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: Compusă din 39.047 de obiecte 
reprezentând memoriale, documente, carte veche, arme, mobilier, știință și 
tehnică; Situată la: 1.Sediul central al Muzeului Județean Buzău – 
municipiul Buzău, Aleea Castanilor, nr.1; 2. Muzeul Chihlimbarului de la 
Colți din satul Colți, comuna Colți; 3. Casa Memorială Vasile Voiculescu 
Pârscov – Comuna Pârscov”; coloana 5 „valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „9.957,885”; coloana 6 „situația juridică actuală” va 
avea următorul cuprins: „Legea nr.311/2003 și Registrul informatizat 
pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale”; 
- la poziția nr.8 (fosta poziție nr.93): coloana 3 „elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „Compusă din 3.109 de obiecte mobile culturale  
reprezentând  artă decorative, sculptură, pictură și grafică; Situată la sediul 
central al Muzeului Județean Buzău - din municipiul Buzău, Aleea 
Castanilor, nr.1”; coloana 5 „valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „14.691,175”; coloana 6 „situația juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Legea nr.311/2003 și Registrul informatizat pentru 
evidenţa analitică a bunurilor culturale”; 



c) după poziția nr.42 se introduc două noi poziții, respectiv pozițiile 
nr.43 și nr.44, având elementele de identificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 
Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 36/1999 privind 

însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare și anexa nr. 28 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.83/2021 privind aprobarea 
Statutului județului Buzău - forma revizuită se modifică conform art. 1 din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3 Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 
interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice 
județene. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 
                                                   
                                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
Nr. 59 
BUZĂU, 31 MARTIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 
 



Anexă  

la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 59/31.03.2022 

 

 

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BUZĂU  
 
 
 
 

             SECȚIUNEA II – BUNURI MOBILE 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

sau, după caz, 
al dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
Inventar 

 
(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 

43. 1.6.2 MUZEUL ”TABĂRA DE 
SCULPTURĂ MĂGURA” 

Situată în comuna Tisău, Mănăstirea Ciolanu 
256 statui dăltuite în piatră amplasate în șase poieni 1970 – 1985 3.850 

Legea nr.311/2003  
Hotărârea Cuvernului nr. 897/2006.  
Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr. 29/2006 

44. 1.6.2 
RAZERVAȚIA DE SCULPTURĂ 
ȚĂRĂNEASCĂ ÎN PIATRĂ 
„FÂNTÂNA RECE” 

Situată în comuna Tisău, poiana Fântâna Rece  
52 piese (cruci, ghizduri, stâlpi, cișmea cu zid și uluc din 
piatră) 

1969 – 1970  52 
Legea nr.311/2003  
Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr. 29/2006 

 

 

  

  



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală   
Direcția Administrare Patrimoniu și Investiții 
Nr. 18835/2021     
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind atestarea  

unor modificări la Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Buzău 

 
 
Analizând proiectul de hotărâre și referatul iniţiat de către Preşedintele 

Consiliului Judeţean Buzău, precum și Procesul-verbal nr. 18344/2021 al Comisiei 
speciale de inventariere a domeniului public și privat al județului Buzău am 
constatat următoarele: 

- potrivit Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.168/2020 privind 
atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Buzău, bunurile mobile pentru care se propun modificări și abrogări figurează 
înscrise la pozițiile 78-81 din Secțiunea I ”Bunuri mobile” și la pozițiile nr. 1–8 din 
Secțiunea II ”Bunuri mobile” a Inventarului;  

- prin proiectul de hotărâre se actualizează unele denumiri, valorile de 
inventar și elementele de identificare pentru bunuri imobile și mobile de 
patrimoniu cultural, înscrise în Secțiunea I ”Bunuri imobile” și în Secțiunea II 
”Bunuri mobile” din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului Buzău;  

- de asemenea, prin acest proiect se propune abrogarea pozițiilor nr.80 și 
81 din Secțiunea I și trecerea acestora în Secțiunea II a Inventarului, operațiune 
justificată de faptul că județul Buzău nu deține în proprietate și teren aferent 
acestor două colecții muzeale înscrise în Secțiunea I; 

- în procesul - verbal al Comisiei de inventariere și în referatul inițiatorului 
proiectului de hotărâre sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la 
baza modificărilor, abrogărilor și completărilor propuse;  

- ține cont de punctul de vedere transmis de către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației cu adresa nr.MDLPA-156172/DPFBL-
6276/02.02.2022;  

- respectă dispozițiile art.289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor şi al județelor. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus propun adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată de către inițiator.    

    
DIRECTOR EXECUTIV,                        DIRECTOR EXECUTIV, 
 

          MIRELA OPREA                                IULIAN PETRE 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
        Nr. 18834/2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind atestarea  

unor modificări la Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Buzău 

 
 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău a fost 
însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 36/1999 și a fost atestat în 
anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001. În Secţiunea I „Bunuri 
imobile” din inventar au fost atestate 85 de bunuri imobile, numerotate de la nr. 
1 la nr. 85. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 43/2004 a fost 
completată Secţiunea I „Bunuri imobile” cu bunul imobil – „Clădire”, situată în 
municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56 și a fost înscris la poziția nr. 86. Această 
completare a Secțiunii I a fost atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 1974/2004 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1348/2001.  

Prin Referatul Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat 
al județului Buzău, înregistrat la nr. 4541/13.03.2020, s-a actualizat Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău, astfel cum a fost 
atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001, cu modificările și completările 
ulterioare.  

În anul 2020 Consiliul Județean Buzău a adoptat Hotărârea nr. 168/2020 
privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Buzău prin care au fost abrogate pozițiile nr. 47 și 
nr. 60 din Secțiunea I, s-a completat această secțiune cu 12 noi bunuri imobile și 
s-a făcut renumerotarea bunurilor din Secțiunea a II-a a Inventarului, înscrise la 
pozițiile nr.86-127. După renumerotare, aceste bunuri mobile figurează înscrise 
la pozițiile nr.1-42 în Secțiunea II a Inventarului.  

Prin adresa nr. 783/08.04.2021, Muzeul Județean Buzău ne comunică 
situația reală a bunurilor de patrimoniu cultural administrat de către această 
instituție astfel: 

- „Colecția de etnografie” – compusă din 3932 obiecte, în valoare totală 
de 1.381.022 lei; 

- „Colecția arheologie” - compusă din 21.831 obiecte, în valoare totală 
de 2.852.949 lei; 

- „Colecția de istorie” - compusă din 39.047 obiecte, în valoare totală 
de 9.957.885 lei; 



- „Colecția de artă” - compusă din 3.109 obiecte, în valoare totală de 
14.691.175 lei. 

Totodată, în adresă se menționează faptul că Muzeul Județean Buzău mai 
administrează și bunuri imobile culturale, în valoare totală de 3.952.000 lei, 
grupate astfel:   

- 256 lucrări de sculptură, ce compun Muzeul în aer liber „Tabăra 
Măgura”, în valoare de 3.850.000 lei; 

- 52 piese din piatră, ce compun ”Rezervația de sculptură țărănească 
Fântâna Rece”, în valoare de 52.000 lei; 

- Monumentul „Fântâna lui Mihai Viteazul”, în valoare de 50.000 lei. 
Prin Nota justificativă nr. 2913/2020 a Direcției economice din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean se propune actualizarea valorilor de inventar 
pentru Colecția reprezentativă cu piese de etnografie și artă populară aflată în 
administrarea Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, precum și actualizarea 
numărului de volume și a valorii de inventar aferente ”Fondului de carte” aflat în 
administrarea Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău. 

Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al județului 
Buzău, prin Procesul-verbal nr.7751/2021 a analizat documentele menționate și 
a propus abrogarea unor poziții și modificarea valorilor de inventar pentru 
bunurile de patrimoniu cultural cuprinse în ambele secțiuni ale Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniul public al județului Buzău.  

În luna mai 2021 am inițiat un proiect de hotărâre privind atestarea și 
aprobarea unor modificări la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Buzău și a fost transmis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, care ne-a comunicat un punct de vedere, înregistrat la Consiliul 
Județean Buzău sub nr.8086/12.07.2021, prin care ne recomandă refacerea 
proiectului de hotărâre ținând cont de recomandările făcute.  

Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al județului 
Buzău a analizat documentele menționate și punctul de vedere al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, propunând elaborarea unui nou 
proiect de hotărâre privind atestarea unor modificări la Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Buzău. Față de modificările și abrogările 
propuse în proiectul inițial, prin acest proiect se mai propune abrogarea pozițiilor 
nr.80 și 81 din Secțiunea I a inventarului și completarea Secțiunii II – Bunuri 
mobile cu aceste bunuri de patrimoniu cultural. Această operațiune este justificată 
de faptul că la aceste poziții nu mai figurează teren aferent și nu există cărți 
funciare.  

Urmare adresei Muzeului Județean Buzău și Procesului–verbal refăcut al 
Comisiei speciale de inventariere, înregistrat la nr.18344/24.11.2021, am 
elaborat un nou proiect de hotărâre prin care propun următoarele: 

1) În Secţiunea I „Bunuri imobile” propun modificarea și abrogarea unor 
poziții, astfel: 

a) abrogarea următoarelor poziții: 



- poziția nr.79; urmare transmiterii Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Buzău nr.169/2009, în anul 2010 Consiliul Județean Buzău a adoptat Hotărârea 
nr. 81/25.06.2010 prin care a aprobat trecerea ”Monumentului 1907” din 
proprietatea publică a județului Buzău în proprietatea publică a municipiului Buzău 
și abrogarea poziției din Inventar, însă procedura de abrogare a acestei poziții din 
Inventar nu a fost finalizată prin hotărâre a Guvernului; Elementele de identificare 
și tehnice ale monumentului sunt prevăzute în Cartea funciară nr.59989 -Buzău;  

- poziția nr. 80; Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.103/2003 s-a 
aprobat radierea terenului aferent imobilului ”Tabăra de sculptură Măgura” 
întrucât, acesta se află în proprietatea privată a Mânăstirii Ciolanu și fusese înscris 
în mod eronat în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului  
Buzău. Această modificare a fost atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 
897/2006, punctul 1 lit.b), prin care s-a modificat coloana 3 ”elemente de 
identificare” și apar înscrise la această poziție 256 statui din piatră, fără teren 
aferent; În consecință, se impune abrogarea acestui imobil din Secțiunea I – 
”Bunuri imobile” din Inventar și completarea Secțiunii II – Bunuri mobile cu aceste 
bunuri de patrimoniu cultural-statui; 

- poziția nr. 81; Imobilul cu denumirea – ”Rezervația de sculptură 
țărănească în piatră Fântâna Rece” a fost atestat ca aparținând domeniului public 
al județului Buzău prin Hotărârea Guvernului nr.1348/2001. Încă de la atestare, 
în coloana 3 ”elemente de identificare” figurează înscrise 52 de piese, fără teren 
aferent; În consecință, se impune abrogarea acestui imobil din Secțiunea I – 
”Bunuri imobile” din Inventar și completarea Secțiunii II – ”Bunuri mobile” cu 
aceste piese. 

b) modificarea poziției nr.78 deoarece, ulterior atestării Inventarului, s-a 
întocmit Cartea funciară nr.21101- Măgura și s-a realizat evaluarea terenului 
aferent monumentului; coloanele modificate sunt următoarele: coloana 3 
”elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ”Situat în sat Ciuta, comuna 
Măgura, județul Buzău, Monument din piatră - Sc = 34 mp, Teren aferent (inclusiv 
pt. construcţii) = 1280 mp, nr.cadastral 633”; coloana 5 ”valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: ”valoare monument – 50 mii  lei și valoare teren – 
3,840 mii lei”;  coloana 6 ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
”Legea nr.311/2003  și Cartea funciară nr.21101-Măgura”;  

 
2) La Secţiunea II „Bunuri mobile”, a cărei numerotare a fost modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.168/2020, se impune modificarea și 
abrogarea unor poziții, precum și completarea cu două noi poziții astfel: 

a) se abrogă următoarele poziții: 
- poziția nr. 5 (fosta poziție nr.90)- ”Colecția de numismatică” ale cărei piese 

au fost incluse în Colecția de arheologie (cele cu vechime de până la anul 1600) 
și în Colecția de istorie (piesele din perioada de după anul 1600). Necesitatea 
acestei abrogări rezultă din adresa Muzeului Județean Buzău nr. 783/08.04.2021; 

 



 
- poziția nr. 6 (fosta poziție nr.91)– ”Colecția de științele naturii”, care a 

fost inclusă în ”Colecția de istorie”. Necesitatea acestei abrogări rezultă din adresa 
Muzeului Județean Buzău nr.783/08.04.2021. 

 
b) se modifică următoarele poziții: 
- la poziția nr.1 (fosta poziție nr.86): coloana 3 ”elemente de identificare” 

va avea următorul cuprins: ” total număr volume – 318.367, din care manuscrise 
și carte rară – 17 volume”; coloana 5 ”valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: ”2.035.246,31 lei”; Fondul de carte se află în administrarea Bibliotecii 
Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău, iar aceste modificări rezultă din Nota 
justificativă a Direcției economice nr.2913/2020;  

- la poziția nr.2 (fosta poziție nr.87): coloana 2 ”denumirea bunului” va avea 
următorul cuprins: „Colecție reprezentativă cu piese de etnografie și artă populară 
cu valoare de unicat”; coloana 3 „elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „număr piese – 46”; coloana 5 „valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „432,50 lei”; Denumirea instituției care le administrează s-a modificat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.68/2013 privind înființarea Centrului 
Județean de Cultură și Artă Buzău; Colecția reprezentativă de etnografie și artă 
populară se află în administrarea Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, iar 
aceste modificări rezultă din Nota justificativă a Direcției economice nr. 
2913/2020.; 

- la poziția nr.3 (fosta poziție nr.88): coloana 3 „elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „21.831 obiecte din ceramică, piatră, os, fier, sticlă, 
bronz, argint, aur, resturi osteologice”; coloana 5 „valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „2.852.949 lei”; Colecția de arheologie se află în administrarea 
Muzeului Județean Buzău, iar aceste modificări rezultă din adresa Muzeului 
Județean Buzău nr. 783/08.04.2021.; 

- la poziția nr.4 (fosta poziție nr.89): coloana 3 „elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „3932 obiecte reprezentând țesături, piese de port, 
unelte, obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte de cult”; coloana 5 „valoarea 
de inventar” va avea următorul cuprins: „1.381.022 lei”; Colecția de etnografie 
se află în administrarea Muzeului Județean Buzău, iar aceste modificări rezultă 
din adresa Muzeului Județean Buzău nr. 783/08.04.2021;; 

- la poziția nr.7 (fosta poziție nr.92): coloana 3 „elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „39.047 obiecte reprezentând memoriale, documente, 
carte veche, arme, mobilier, știință și tehnică”; coloana 5 „valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „9.957.885 lei”; Colecția de istorie se află în 
administrarea Muzeului Județean Buzău, iar aceste modificări rezultă din adresa 
Muzeului Județean Buzău nr. 783/08.04.2021.; 

 
 
 



 
 
- la poziția nr.8 (fosta poziție nr.93): coloana 3 „elemente de identificare” 

va avea următorul cuprins: „3.109 obiecte mobile culturale reprezentând artă 
decorativă, sculptură, pictură și grafică”; coloana 5 „valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: ”14.691.175 lei”; Colecția de artă se află în administrarea 
Muzeului Județean Buzău, iar aceste modificări rezultă din adresa Muzeului 
Județean Buzău nr. 783/08.04.2021.  

 
c) după poziția nr.42 se introduc două noi poziții, respectiv pozițiile nr.43 și 

44, astfel: 
 - poziția nr. 43; Imobilul „Tabăra de sculptură Măgura” care figura înscris 

la poziția nr.80 din Secțiunea I a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al județului Buzău, abrogată prin acest proiect de hotărâre, va completa     
Secțiunea II – „Bunuri mobile” din Inventar cu o nouă poziție, poziția nr.43. 
Denumirea și elementele de identificare sunt prevăzute în anexa la proiectul de 
hotărâre anexat. Facem precizarea că valoarea de inventar a fost în mod eronat 
înscrisă în anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001, iar valoarea actuală 
este cea stabilită în Raportul de evaluare din data de 31.05.2019; 

- poziția nr.44; Imobilul „Rezervația de sculptură țărănească în piatră 
Fântâna Rece” care figura înscris la poziția nr.81 din Secțiunea I a Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului  Buzău, abrogată prin acest 
proiect de hotărâre, va completa Secțiunea II - Bunuri mobile din Inventar cu o 
nouă poziție, poziția nr.44. Denumirea și elementele de identificare sunt 
prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre anexat. Facem precizarea că valoarea 
de inventar a fost în mod eronat înscrisă în anexa 1 la Hotărârea Guvernului 
nr.1348/2001, iar valoarea actuală este cea stabilită în Raportul de evaluare din 
data de 31.05.2019. 

Muzeul Județean Buzău ne-a transmis pe suport electronic un extras din 
Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale mobile, care 
este alcătuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu 
avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

Bunurile imobile și mobile menționate în prezentul proiect de hotărâre nu 
fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de 
restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic 
al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu au fost declarate de uz sau 
de interes public național sau local. 

Potrivit art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
„Modificările inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale atestate prin hotărâre a Guvernului, anterior intrării în 
vigoare a prezentului cod, se atestă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv 
a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al 



oraşului sau al municipiului, după caz.” În baza acestei prevederi legale am inițiat 
proiectul de hotărâre privind atestarea unor modificări la Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Buzău. 

Proiectul de hotărâre a fost comunicat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, prin adresa Consiliului Județean Buzău 
nr.18837/06.12.2021, iar punctul de vedere a fost comunicat cu adresa 
nr.MDLPA-156172/DPFBL-6276/02.02.2022. Urmare acestui punct de vedere și 
adresei Muzeului Județean Buzău, înregistrată la nr.4995/17.03.2022, proiectul a 
fost actualizat și va fi supus dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului Judeţean 
Buzău. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
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