
                                                                                                                                        
                                                                                        

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind prelungirea prorogării termenului aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110/2022  
pentru suspendarea aplicabilității  

Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69 și 70/2022 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de 

hotărâre, înregistrat sub nr. 9846/16.06.2022; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub       

nr. 9847/16.06.2022; 
- 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; 
- informarea Direcției pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

înregistrată la nr. 9830/15.06.2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 Judeţean Buzău nr. 70/2022 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – formă actualizată 2; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 110/2022 privind 
suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69 și 

70/2022 - art. 1, 
 

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. Termenul de suspendare a aplicabilității (intrării în vigoare) a 

Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69 și 70/2022 se prorogă de la 30 iunie 
2022 la 30 septembrie 2022. 



           
Art.2.  Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110/2022 se modifică 

corespunzător prevederilor 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. 146 
BUZĂU, 23 IUNIE  2022 
 

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

- abţineri. 

 
 
 
 
 



 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 9846/16.06.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea prorogării 
termenului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr. 110/2022 pentru suspendarea aplicabilității  
Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69 și 70/2022 

 
 
 
 Deși prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110/2022 s-a aprobat 

suspendarea intrării în vigoare a Hotărârilor nr. 69 și 70/2022 până la 30 iunie 

a.c., Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a informat 

că aspectele existente la data deciziei pentru suspendare, în mod obiectiv, nu pot 

fi acoperite până la data menționată. 

 Având în vedere că și Autoritatea de Management pentru proiectul cu 

fonduri europene „Casă nouă în drumul spre casă” și-a exprimat acordul pentru 

prelungirea contractului de finanțare până la 30 octombrie a.c., considerăm că 

prorogarea termenului până la 30 septembrie a.c. este justificată. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 

                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 

 



 
 

       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
      Direcția juridică și administrație  
                  publică locală 
             Nr. 9847/16.06.2022 
 
 

 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea prorogării 
termenului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr. 110/2022 pentru suspendarea aplicabilității  
Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69 și 70/2022 

 
 
 

  
 Având în vedere că împrejurările/circumstanțele care au fost invocate ca 

argumente de fapt pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău           

nr. 110/2022 nu pot înceta până la 30 iunie a.c. și coroborat cu acordul de 

prelungire a contractului de finanțare, apreciem că prorogarea termenului de 

suspendare/intrare în vigoare a celor două hotărâri este temeinică și legală. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 

 


