
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  
nr. 44/2022 privind aprobarea  modificării contractelor de 

delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii 
Prest Serv” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor 
pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare a 

gestiunii pentru anul 2022 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului   

de hotărâre  înregistrat la nr. 11808/18.07.2022; 
- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală, Direcției 

pentru administrarea patrimoniului și investiții și Direcției economice, 
înregistrat la nr.11809/18.07.2022; 

- 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; 

- nota de fundamentare a Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 
înregistrată la nr. 10823/2022; 

- prevederile art. 1 și 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 44/2022, 

 
      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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 se modifică 

după cum urmează: 
 

„Art. 1. Articolele 11,12,18 pct. 5, 19 pct. 4, din Contractul de delegare 
a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului 

public și privat al județului Buzău nr. 11679/2014 se modifică astfel:  
(1) Art. 11 – Tarifele aferente prestațiilor ce fac obiectul contractului 

de delegare a gestiunii se stabilesc anual prin Hotărâre a Consiliului Județean 
Buzău și pot fi ajustate prin acordul părților, ca urmare: 

 
 



 

 
 

 
- modificări legislative privind salariul minim brut lunar pe economie; 

- influențe asupra valorilor componentelor prețului de cost (cheltuieli 
directe și indirecte cu excepția profitului). Delegatul va prezenta 

documente justificative pentru influențele menționate. 
 

(2) Art. 12. – Pentru lucrările și serviciile executate, delegatul va emite 

factură. Plata facturilor se face în termen de 10 zile de la primirea 
acesteia de către delegatar prin virament bancar. 

 
(3) Art. 18 pct. 5 – de a solicita ajustarea tarifelor în raport cu 

influențele asupra valorilor componente ale prețului de cost pe 
baza documentelor justificative prezentate delegatului. 

 
(4) Art. 19 pct. 4 – de a finanța realizarea de lucrări necesare 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat, în condițiile 
legii. 

           
 Art.II. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 

se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

„(1) Modificările prevăzute la art. 1 se aplică și în cazul contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de operare a Stației Pilot pentru deșeuri din 
construcții și demolări din județul Buzău nr. 11680/2014. 

 
 (2) Ambele contracte de delegare a gestiunii perfectate cu Societatea 

„Domenii Prest Serv” SRL Buzău vor fi modificate corespunzător prin Act 
adițional”. 

   
 Art.III. Pct. 28 de la poz. 2a din anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 44/2022 – Tarif transport materiale cu autoutilitara, se majorează de 
la 2,54 lei (fără TVA) la 2,85 lei (fără TVA). 

 
 

Art.IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău  
nr. 44/2022 rămân în vigoare. 

 

Art. V. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții, Biroul 
gestiuni și aprovizionare din aparatul Consiliului Județean Buzău respectiv 

Consiliul de Administrație și Directorul Societății „Domenii Prest Serv” SRL 
Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 
 

 
 



 

 
 

Art.VI. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău,  celor nominalizați la art. V, 

precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 
 
 

                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 176 
BUZĂU, 28 IULIE 2022 

 
 

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

- abţineri. 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 

       Nr. 11808/18.07.2022 
 

 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 44/2022 privind aprobarea  modificării 
contractelor de delegare a gestiunii unor activități către 
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și 

aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în 
baza contractelor de delegare a gestiunii pentru anul 2022 

 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat în contextul în care se constată că 
elementele din costurile avute în vedere la fundamentarea tarifelor pentru 

serviciile și lucrările prestate în baza contractelor de delegare a gestiunii unor 
servicii publice către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău cunosc 

semnificative majorări. Modificarea propusă la tariful „transport materiale cu 

autoutilitara” este determinată de creșterea prețului combustibilului. 
 De asemenea, se propune și modificarea unor clauze ale contractelor de 

delegare a gestiunii având ca obiect „ajustarea” acestor tarife, în condiții 
temeinic motivate și în raport cu evoluția prețurilor la materiale, combustibil, 

etc. 
 Vă propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

 

 
 

   PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 
 

 



 

         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                PUBLICĂ LOCALĂ 
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA  
  PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
          Nr. 11809/18.07.2022 
 

 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 44/2022 privind aprobarea  modificării 
contractelor de delegare a gestiunii unor activități către 
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și 

aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în 
baza contractelor de delegare a gestiunii pentru anul 2022 

 
 

 
 Proiectul de hotărâre este generat de necesitatea obiectivă de stabilire a 
modalității de ajustare a tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de Societatea 

„Domenii Prest Serv” SRL Buzău în condițiile în care prețurile se află într-o continuă 
creștere. 

 În aceste condiții, pentru a nu modifica consecutiv tarifele aprobate prin la 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 apreciem că este utilă stabilirea 

în concret, în contractele de delegare a gestiunii circumstanțele legale și de fapt a 
ajustării acestora. 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV,       DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 

 
   MIRELA OPREA                    IULIAN PETRE            LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 
 
 
 
 
 
 


