
 
 
 

   ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea, fără plată, a unui autovehicul din 

patrimoniul Județului Buzău, Unității Administrativ 
Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea 

 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrată la nr. 7553/04.05.2022; 

- raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală și 
Direcției Economice, înregistrat la nr.7554/04.05.2022; 

- 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; 

- referatul comun al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală 
și Direcției Economice, înregistrat sub nr. 7491/03.05.2022; 

- adresa S.C. „Domenii Prest Serv” S.R.L. înregistrată sub  
nr. 5039/18.03.2022; 

- adresa Primăriei comunei Glodeanu Siliștea înregistrată sub  

nr. 5040/18.03.2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 2/12.01.2017 

privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Buzău; 
- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind 

procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

În temeiul art. 173 alin.(1) lit.”f” şi art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1). Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui autoturism 
marca Dacia, tip D 1307 PU SFSB-4RI-4WD, cu număr de înmatriculare  

BZ-09-HZS, aflat în stare de funcționare, aparținând Consiliului Județean 
Buzău, la Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Glodeanu Siliștea. 

 



 

 

           (2). Autoturismul Dacia ce se transmite are datele de 

identificare împreună cu fișa prevăzute în anexa care face parte la integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Predarea-preluarea autoturismului se va face prin proces-verbal 

încheiat între Serviciul administrativ și protocol din cadrul Consiliului 
Județean Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Glodeanu 

Siliștea în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.   
 

Art.3. Serviciul administrativ și protocol din cadrul Consiliului Județean 
Buzău va aduce la îndeplinire prevederile pezentei hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Județul Buzău, autorităţilor publice şi 

persoanelor juridice interesate, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău.rPPP 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

                      PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 

Nr. 105 
BUZĂU, 11 MAI 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 

 
 
 



                                                                                                                           

 
 

                                                                                                                     Anexa  
                                                                                                                la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

                                                                                                                        nr.  105/11 mai 2022     
 

 
ANEXA  

la proiectul de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unui autovehicul din 
patrimoniul Județului Buzău, Unității Administrativ Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea 

 
 

 

Denumirea 
bunului 

Tip Anul 
fabricației 

Specificații tehnice Nr. de inventar Valoare de 
inventar 

 
AUTOMOBIL 

MIXT DACIA 
 

 
D 1307 PU 

SFSB-4RI-
4WD 

 
2000 

 
UU1D4F769Y2936893 

 
2.3.2.2.1.101-cod bare: 

000024270 

 
1.336,51 

 



 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     PREŞEDINTE 
  Nr.  7553/04.05.2022        
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a 
unui autovehicul din patrimoniul Județului Buzău, Unității 

Administrativ Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea 

 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pot fi 
transmise, fără plată, de la o instituție publică la o altă instituție publică, 

orice fel de bunuri aflate în state de funcționare, altele decât clădiri, dacă 
acestea nu mai sunt necesare instituției publice care le are în administrare, 

dar care pot fi folosite în continuare de altă instituție publică. 
 Primăria comunei Glodeanu Siliștea ne-a comunicat adresa 

înregistrată sub nr. 5040/18 martie 2022 prin care a solicitat transmiterea, 
fără plată, unui autoturism din dotarea Consiliului Județean Buzău, care va fi 

folosit pentru deplasări în teren pentru măsurători topografice și pentru 
Serviciul Apă-Canal al comunei Glodeanu Siliștea. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 2/12 ianuarie 2017 s-a 

luat act de desființarea, prin efectul legii, a Camerei Agricole Județene Buzău 
iar bunurile mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar, alte materiale) au 

fost preluate în patrimoniul Unității Administrativ Teritorile Județul Buzău, 
fiind aprobată transmiterea în custodia SC ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 

Având în vedere solicitarea mai sus menționată propunem 
transmiterea, fără plată, către Unitatea Administrativ Teritorială comuna 

Glodeanu Siliștea, a autorturismului cu numărul de înmatriculare BZ-09-
HZS, aflat în custodia SC ‘‘Domenii Prest Serv‘‘ SRL Buzău. 

Caracteristicile tehnice ale autorurismului propus spre disponibilizare 
sunt menționate în anexa și fișa autoturismului la prezentul proiect de 

hotărâre. 
În consecință propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
DR/MDDDDDDD 

 
 
 



 
 
 
 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

        DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
       DIRECȚIA ECONOMICĂ 
        Nr.  7554/04.05.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a 
unui autovehicul din patrimoniul Județului Buzău, Unității 

Administrativ Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea 
 

 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Buzău, s-a constatat că sunt respectate  prevederile Hotărârii de 

Guvern nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Cadrul legislativ mai sus menţionat reglementează posibilitatea 
transmiterii, fără plată, a unor bunuri (altele decât clădiri) aflate în stare de 

funcționare, dacă acestea nu mai sunt necesare instituției publice care le are 
în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de altă instituție 

publică. 
În această situaţie este Unitățile Administrativ-Teritoriale comuna 

Glodeanu Siliștea, care prin adresa înregistrată sub nr. 5040/18 martie 2022 
a solicitat transmiterea, fără plată, a unui autoturism aparținân Consiliului 

Județean Buzău.  
Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiatorului. 
 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                                   DIRECTOR EXECUTIV, 

        MIRELA  OPREA                          MIHAI-LIVIU CIOLAN 

 

 

 


