
                                                                                                                                        

                                                                                         

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului  

Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022 
 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 7405/03.05.2022; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub  
nr. 7406/03.05.2022; 

- informarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 7538/2022; 

- 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; 
- prevederile Hotărârii Consiliului județean Buzău nr. 69/2022 privind 

aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru copilul cu 
handicap nr. 9 Buzău și aprobarea înființării Complexului de servicii 

comunitare nr. 9 Buzău în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului județean Buzău nr. 70/2022 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se suspendă aplicabilitatea Hotărârilor Consiliului Județean 
Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022 până la data de 30 iunie 2022. 

 
Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 



 

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău precum  şi publicarea pe site–ul 
oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Nr. 110 
BUZĂU, 11 MAI 2022 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 

 
 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 
     Nr. 7405/03.05.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru suspendarea  
aplicabilității Hotărârilor Consiliului  

Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 s-a aprobat 

încetarea activității Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 
Buzău și înființarea unui nou Complex de servicii ca urmare a 

implementării unui proiect cu fonduri europene care are ca obiect 
construirea a două case duplex de tip familial și reabilitarea unei 

construcții existente cu destinație viitoare de Centru de zi. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 70/2022 s-a aprobat o 

nouă organigramă și stat de funcții ale  Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău care includeau și prevederile Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022. 
Termenul de intrare în vigoare a celor două hotărâri era 01 mai 

2022. 
Precizez că în perimetrul străzii Horticolei se implementează în 

prezent trei proiecte din care două cu fonduri europene respectiv: cel 

menționat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău și unul al Consiliului Județean Buzău vizând eficientizarea 

energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău, iar din fonduri 
de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții, proiectul 

Consiliului Județean Buzău de construire Bază sportivă de tip 2 
(nevăzători). 

Ceea ce au în comun aceste proiecte este racordarea la utilități 
(canalizare exterioară, alimentare cu apă) precum și unele împrejmuiri pe 

care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău nu 
le poate finaliza până când nu se finalizează lucrările la exterior la Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Buzău și Bază sportivă. 
Pentru aceste considerente, de fapt propun suspendarea 

aplicabilității celor două hotărâri adoptate cu precizarea că acestea nu au 
produs, după 01 mai a.c. efecte juridice. 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 

 



            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

                       Direcția juridică și  
             administrație publică locală 
                    
                  Nr. 7406/03.05.2022 
 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru suspendarea  

aplicabilității Hotărârilor Consiliului  
Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022 

 
 
  

 Conform teoriei dreptului administrativ, aplicarea actului 

administrativ poate fi întreruptă temporar sau definitiv. 

Obiectul proiectului de hotărâre inițiat este suspendarea temporară 

a aplicabilității celor două acte administrative, Hotărârile nr. 69 și 

70/2022. Aceasta este situația în care actele administrative nu se 

desființează (ca în cazul revocării sau anulării) ci nu se mai aplică în mod 

temporar și provizoriu din motive impredictibile și trecătoare. 

Suspendarea aplicabilității poate fi hotărâtă de organul emitent. 

Astfel cum motivează și inițiatorul, cele trei proiecte de investiții 

aflate în derulare în perimetrul din strada Horticolei nr. 48-52 se află în 

etape diferite de implementare și execuție, existând o interdependență 

între acestea cu privire la utilități și ale lucrări. 

Suspendarea va înceta atunci când nu vor mai exista împrejurările 

care au determinat-o, estimarea inițiatorului din analiza studiului fiind 30 

iunie 2022. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
 

MIRELA OPREA 

 


