
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești 
aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul 

județului Buzău – comuna Costești, zona Pădurea Spătaru de 
către persoane fizice 

 
 

 Consiliul Județean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat sub nr. 13046/11.08.2022; 

- raportul comun al Direcției Juridice și Administrației Publice Locale și 
Direcției Economice înregistrat sub nr. 13047/11.08.2022; 

- 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; 

- adresa Muzeului Județean Buzău înregistrată la nr. 9404/07.06.2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 163/2022 pentru 

aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 
2022; 

- prevederile art. 46 alin. (1) și art. 49 din Legea nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
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 și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1.  (1) Se stabilește și se aprobă plata unei recompense în sumă 

de 10.085,40 euro, reprezentând 30% din valoarea bunurilor arheologice 
descoperite pe raza comunei Costești, zona Pădurea Spătaru, județul 

Buzău, următorilor: 
- dl. Băescu Dragoș – Ciprian; 

- dl. Moraru Cristinel; 

- dl. Ifrim Marius Emil; 
- dl. Costache Fănel; 



- dl. Jugănaru Adrian; 

- dl. Cristea Ștefan Daniel; 
- dl. Stancu Lucian. 

 
(2) Suma prevăzută la alineatul (1) va fi plătită în lei, la cursul BNR 

valabil  la data efectuării plății, în contul beneficiarului Băescu Dragoș – 
Ciprian, în baza acordului exprimat de ceilalți beneficiari. 

 

Art. 2. Suma prevăzută la art. 1 se va asigura de la bugetul propriu al 
județului Buzău pe anul 2022, Capitolul 67 „Cultură, recreere, religie”, 

Subcapitolul 67.03.03 „Muzee”, Titlul 20 și se va achita prin virament 
bancar.  

 
Art. 3. Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Muzeului Județean Buzău, 
persoanelor fizice beneficiare precum și publicarea pe site-ul Consiliului 

Județean Buzău. 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 

 
        MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 

 
NR. 184 
BUZĂU, 25 AUGUST 2022 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 



 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE 
  Nr. 13046/11.08.2022 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea și aprobarea plății 
unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice 

descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Costești, 
zona Pădurea Spătaru de către persoane fizice 

 
 

 
 Muzeul Județean Buzău a informat despre o descoperire arheologică pe 

teritoriul comunei Costești, zona Pădurea Spătaru de către persoane  fizice 
autorizate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
național. Este vorba despre o cană cu toartă și 2517 piese din metal, reprezentând 

monede de diferite tipuri. 
 Obiectele arheologice descoperite au fost evaluate de un expert autorizat 

de Ministerul Culturii la valoarea de 33.618 euro, acestea fiind predate în condițiile 

legii, în patrimoniul instituției județene de cultură. 
 Persoanele fizice care au descoperit acest tezaur au dreptul de a solicita, 

conform legii, o recompensă financiară reprezentând 30% din valoarea bunurilor 
calculată la momentul acordării recompensei. 

 Recompensa se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite în 
subordinea căruia se află instituția culturală care administrează aceste bunuri. 

 În contextul mai sus prezentat, a fost inițiat proiectul de hotărâre pe care îl 
susțin pentru adoptare de către plenul Consiliului Județean Buzău. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

 



 
        CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
             DIRECȚIA ECONOMICĂ 
       Nr. 13047/11.08.2022 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea și aprobarea plății 
unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice 

descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Costești, 
zona Pădurea Spătaru de către persoane fizice 

 

 Temeiul juridic al fundamentării proiectului de hotărâre inițiat este Legea 
nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. 

 Conform art. 46 alin (1), bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, 
paleontologice sau geopolitice, descoperite în cadrul unor cercetări sistematice 

............., precum și cele descoperite întâmplător prin lucrări de orice natură, 
efectuate în locuri care fac obiectul exclusiv al proprietății publice intră în 

proprietatea publică. 
 Art. 49 din acest act normativ stipulează că: 

a) persoanele fizice care descoperă întâmplător bunuri din categoria celor 
prevăzute la art. 46 alin. (1) sunt obligate  să le predea în 72 h de la 

descoperire, primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază a 
fost făcută descoperirea; 

b) primarul este obligat să înștiințeze serviciul public deconcentrat al 

Ministerului Culturii în 72 h și să le predea direcției județene pentru 
cultură într-un termen de cel mult 10 zile; 

c) direcția de cultură județeană decide asupra instituției căreia i se vor 
transmite în administrare bunurile descoperite; 

d) evaluarea bunurilor se stabilește de experți acreditați; 
e) autorul/autorii descoperirii întâmplătoare care au predat cu respectarea 

prevederilor legale bunurile, au dreptul la o recompensă bănească de 
30% din valoarea acestora, calculată la momentul acordării. 

Toate aceste condiții legale fiind îndeplinite coroborat cu opțiunile exprimate 
de persoanele fizice care au făcut descoperirea, apreciem că proiectul de hotărâre 

inițiat este legal.  
De asemenea, s-a identificat și capitolul de cheltuieli din bugetul județului 

2022 din care se va acorda recompensa bănească. 
 

     DIRECTOR EXECUTIV,                                    DIRECTOR EXECUTIV, 

 
        MIRELA OPREA                                           LIVIU MIHAIL CIOLAN 


