
PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația Sediu 

administrativ în imobilul proprietate publică a Județului 

Buzău, din municipiul Buzău, strada Chiristigii  
nr. 3 Asociației „Club Sportiv Handbal Club Buzău 2012”  

 
 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău;  
Având în vedere:  

 referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, nr.   8491/20.05.2022;  

 raportul Direcţiei juridice și administrație publică locală, înregistrat sub 
nr. 8492/20.05.2022; 

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

 solicitarea Asociației „Club Sportiv Handbal Club Buzău 2012”, 
înregistrată sub nr. 8290/18.05.2022; 

 poziția nr. 50 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;  

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 86/2012 privind 
participarea Consiliului Județean Buzău la constituirea Asociației „Club 

Sportiv Handbal Club Buzău 2012” în calitate de membru fondator; 
 încheierea Judecătoriei Buzău din data de 18.05.2012privind 

înregistrarea ca persoană juridică, a Asociației; 
 anexa nr. 4 – pct.1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

238/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru 
anul 2022; 

 prevederile art. 49, alin. (1) lit. „a” din Ordonanța Guvernului nr. 
26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

 

 

 

 



În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „c” și  „f”, alin. (5) lit. „f”  şi art. 182 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) În considerarea calității Județului Buzău prin Consiliul 

Județean Buzău de asociat- membru fondator al Asociației „Club Sportiv 

Handbal Club Buzău 2012” se aprobă închirierea unei suprafețe construite în 

imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, 

strada Chiristigii nr. 3, cu destinația de Sediu administrativ al Asociației. 

           (2) Spațiul prevăzut la alin. (1) este identificat potrivit schiței 

anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

        Art.2. (1) Termenul de închiriere este de 10 ani de la data perfectării 

contractului de închiriere..  

                  (2) Tariful de închiriere este cel prevăzut de hotărârile Consiliului 

Județean Buzău pentru stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean. 

 

Art. 3. Direcția juridică și administrație publică locală și Direcția pentru 

administrarea patrimoniului și investiții vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Asociației „Club Sportiv 

Handbal Club Buzău 2012” precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 

Judeţean Buzău. 

 
PREŞEDINTE,  

 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 

 
 

                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE     
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,  

 

                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 125 

BUZĂU, 20 MAI 2022 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 

   Nr. 8491/20.05.2022 

       

 REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii unui 
spațiu cu destinația Sediu administrativ în imobilul 

proprietate publică a Județului Buzău, din municipiul 
Buzău, strada Chiristigii nr. 3 Asociației „Club Sportiv 

Handbal Club Buzău 2012”  
 

 

 

 

Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău este membru fondator al  
Asociației „Club Sportiv Handbal Club Buzău 2012” înființat în 2012 din 

inițiativa autorității publice județene și a unor promotori – persoane fizice a 

handbalului în județul Buzău. 
Solicitarea formulată este întemeiată, în condițiile în care în toți anii de 

la înființare, Asociația și-a desfășurat activitatea administrativă în diferite 
imobile, disponibile după caz, pe perioade determinate. 

 Apreciez că acest club trebuie să beneficieze de un sediu administrativ 
corespunzător, astfel încât propunerea este de a pune la dispoziție un spațiu 

în imobilul proprietate publică a județului Buzău și aflat în administrarea 
Consiliului Județean Buzău, din Buzău, strada Chiristigii, nr. 3. 

Asociația va plăti chirie lunară, corespunzător limitelor din hotărârile 
Consiliului Județean Buzău privind taxele și tarifele de nivel județean precum 

și suportarea cotei corespunzătoare din costurile cu utilitățile. 
Consider că și aceasta este o modalitate legală de a susține clubul 

sportiv de handbal al cărui membru asociat fondator suntem. 
 

PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 



   

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
       DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
         Nr. 8492/20.05.2022 
 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii unui 

spațiu cu destinația Sediu administrativ în imobilul 
proprietate publică a Județului Buzău, din municipiul 
Buzău, strada Chiristigii nr. 3 Asociației „Club Sportiv 

Handbal Club Buzău 2012”  

 

 

Conform art. 49, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 

autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice 

constituite conform actului normativ menționat și prin punere la dispoziția 

acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii în condițiile legii. 

Această prevedere o considerăm derogatorie de la regimul general al 

închirierii prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

atât mai mult cu cât Județul Buzău este membru asociat fondator al Asociației. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 


