
                                                                                                                                        
                                                                                                      PROIECT 

                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea modificării suprafeței construite din 

imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în 

municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19 atribuită în folosința 
gratuită a Instituției Prefectului – Județul Buzău prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021, 

republicată 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 13235/16.08.2022; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub       

nr. 13236/16.08.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău înregistrată la nr. 

11747/2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 250/2021, republicată 
în temeiul art. III din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 60/2022, 

 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 297 alin.(1) lit. „d” și art. 349 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea suprafeţei construite de la parterul 

imobilului situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19, atribuită în folosința 
gratuită a Instituției Prefectului – Județul Buzău în baza Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 250/2021, republicată, de la 229,50 mp la 465,87 mp (se 

majorează cu 236,37 mp). 
           

Art.2.(1) Celelalte prevederi ala Hotărârii Consiliului Județean Buzău               
nr. 250/2021, republicată, cu excepția art. 1 și 2 și a anexei prevăzută la art. 1, 

rămân neschimbate. 
 



  (2)  În termen de cel mult 5 zile de la adoptarea prezentei 
hotărâri, se va încheia actul adițional la contractul de comodat                      

nr. 1625/1419/2021 
 

Art.3. Se exprimă acordul Consiliului Județean Buzău pentru amenajarea 
de către Instituția Prefectului – Județul Buzău, pe terenul aferent imobilului, a 

unui spațiu de parcare auto propriu. Determinarea acestei suprafețe se va 
realiza de comun acord cu administratorul imobilului – Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 
 

Art.4. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții, Direcția 
juridică și administrație publică locală și Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri 

 

Art.5. 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    
 
 
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 186 
BUZĂU, 17 AUGUST  2022 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 
     Nr. 13235/16.08.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 
suprafeței construite din imobilul proprietate publică a 

județului Buzău, situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19 
atribuită în folosința gratuită a Instituției Prefectului – 

Județul Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 
250/2021, republicată 

 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021 s-a atribuit în 

folosința gratuită a Instituției Prefectului – Județul Buzău – Serviciul Public 

Comunitar regim permise de conducere și înmatriculări și Inspectoratului 

Județean de Poliție suprafețe construite din imobilul proprietate publică a 

județului Buzău, situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19. Ulterior 

Inspectoratul Județean de Poliție a renunțat la spațiul atribuit astfel încât prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 60/2022 s-a revocat dreptul de 

folosință gratuită atribuit acestei instituții și s-a republicat Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 250/2021 cu modificările intervenite. 

Instituția Prefectului – Județul Buzău solicită majorarea suprafeței 

atribuite la parterul imobilului, din suprafața rămasă disponibilă ca urmare a 

renunțării Inspectoratului Județean de Poliție, pentru o mai bună și eficientă 

organizare a activității Serviciului Public Comunitar.  

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    

 
 



       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

      Direcția juridică și administrație  
                  publică locală 
             Nr. 13236/16.08.2022 
 
 

 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 
suprafeței construite din imobilul proprietate publică a 

județului Buzău, situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19 
atribuită în folosința gratuită a Instituției Prefectului – 

Județul Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 
250/2021, republicată 

 
 
 

  
 Proiectul de hotărâre inițiat este conform prevederilor legale în sensul că 

obiectul dreptului de folosință gratuită ca întindere poate fi modificat prin voința 

părților. 

 Majorarea suprafeței construite la parterul clădirii este din suprafața 

disponibilă, astfel încât nu se afectează dreptul de administrare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

 Solicitarea Instituției Prefectului este motivată inclusiv din punct de 

vedere al amenajării, pe terenul aferent, a unei parcări pentru autoturismele 

Serviciului Public Comunitar. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
Mirela Oprea 

 


