
                                                                                                                                                                                                                           

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin 

licitație publică a unui spațiu din imobilul proprietate publică 
a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat,  
Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în administrarea 

 Serviciului de Ambulanță Județean Buzău 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 5331/22.03.2022; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub  

nr. 5332/22.03.2022; 
- 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 Serviciului de Ambulanță Județean Buzău înregistrată la  
nr. 4735/2022; 

- prevederile art. 21 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 
privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău a 

bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a Județului Buzău în 
care își desfășoară activitatea; 

- poziția 72 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 Ordinului Ministrului Sănătății nr. 527/1999 pentru stabilirea 
activităților conexe serviciilor medicale cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

art. 297 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică 
a spațiului – parter al imobilului proprietate publică a județului Buzău și 

administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău, situat în municipiul 
Rm. Sărat, Bd. Eroilor, nr. 31, în scopul desfășurării de activități conexe actului 

medical definite prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 527/1999. 



 

          (2) Suprafața prevăzută la alin. 1 se identifică potrivit schiței 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1) Prin actul administrativ al Ordonatorului de credite al Serviciului 

de Ambulanță Județean Buzău se va aproba procedura de atribuire prin licitație 
publică cu respectarea prevederilor art. 339 – 343 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019. 
 

                 (2) Conform art. 333 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 veniturile obținute din închiriere se fac venit la bugetul 

Serviciului de Ambulanță Județean Buzău în calitate de administrator. 
 

Art.3. Serviciul de Ambulanță Județean Buzău cu sprijinul Direcției pentru 
administrarea patrimoniului și investiții, Direcției economice și Direcției juridice 

și administrație publică locală din Consiliul Județean Buzău vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Serviciului de Ambulanță 

Județean Buzău, structurilor funcționale menționate la art. 3 precum  şi 
publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

 
 
Nr. 62 
BUZĂU, 31 MARTIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 5331/22.03.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii 
de închiriere prin licitație publică a unui spațiu din imobilul 

proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. 
Sărat, Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în administrarea 

 Serviciului de Ambulanță Județean Buzău 
 
 

 
        Proiectul de hotărâre a fost inițiat în temeiul prevederilor art. 297 alin. (2) 

din Codul Administrativ referitoare la închirierea bunurilor din domeniul public al 

județului și aflate în administrarea unui terț – instituție publică și la solicitarea 

Serviciului de Ambulanță Județean Buzău care își desfășoară activitatea în 

municipiul Buzău și respectiv municipiul Rm. Sărat. 

 Pentru imobilul din municipiul Rm. Sărat, spațiul utilizat efectiv de 

Serviciul de Ambulanță Județean Buzău este excedentar iar suprafața propusă 

spre închiriere este parter, cu intrare separată. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 au fost transmise 

în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău cele două imobile din 

municipiul Buzău și Rm. Sărat iar în art. 21, introdus prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 318/2017,  s-a stabilit că închirierea/concesionarea spațiilor 

disponibile se va realiza numai prin licitație publică și în scopul desfășurării de 

activități medicale sau conexe actului medical. 

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 



 
 

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            Direcția juridică și administrație 
                         publică locală 
                  Nr. 5332/22.03.2022 
 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii 
de închiriere prin licitație publică a unui spațiu din imobilul 

proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. 
Sărat, Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în administrarea 

 Serviciului de Ambulanță Județean Buzău 
 

 
  
 Aprobarea procedurii de inițiere a închirierii bunurilor proprietate publică și 

aflate în administrarea unui terț – instituție publică este de competența 

autorității deliberative. 

 Serviciile de ambulanță județene au fost înființate prin reorganizarea 

stațiilor de salvare județene din structura spitalelor județene, ca și unități 

sanitare cu personalitate juridică aflate sub autoritatea Direcțiilor de Sănătate 

Publică în baza Hotărârii Guvernului nr. 175/1995. Acesta este cadrul în baza 

căruia prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 au fost transmise 

în adminstrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău imobilele din Buzău și 

Rm. Sărat atestate ca aparținând domeniului public de interes județean prin 

Hotărârea Guvernului nr.1348/2001. 

 În organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închiriere, 

administratorul va urma procedura prevăzută de art. 339 – 343 din Codul 

Administrativ. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 

 


