
  

                                        

                                          ROMÂNIA                          

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău  
de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în 

domeniul public al județului Buzău a imobilului  
„PT 26 Școala de Oarbe”, situat în strada Horticolei  

nr.52, județul Buzău 
       

        Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere:  

 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 19883/08.12.2022; 

 raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală  și  
Direcției Administrare Patrimoniu și Investiții, înregistrat sub  

nr. 19884/08.12.2022; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 

 adresa Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 
nr.1468/2022, înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub 

nr.18472/2022; 
 adresa Primăriei Municipiului Buzău nr.214775/23.11.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 18472/28.11.2022; 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

nr.255/23.11.2020 privind predarea de către S.C RAM TERMO 
VERDE S.R.L. Buzău a unor bunuri/clădiri către UAT Municipiul 

Buzău; 
 poziția nr.1048 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 

nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și 

privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „c”, art.182 alin.(1) și art.294 alin.(3) din 

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

                                      

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Buzău de trecere 
din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului 

Buzău a imobilului cu denumirea „PT 26 Școala de Oarbe”, situat în Strada 
Horticolei nr.52, având nr. cadastral 71049, în vederea dării în folosință 

gratuită Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău. 



  

 
 

 
   (2) Elementele de identificare ale imobilului – „PT 26 Școala de 

Oarbe” sunt înscrise la poziția nr.1048 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 
nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum 

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău. 
 

Art.2. După adoptarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău   
în sensul prevederilor art.1, Direcția Administrare Patrimoniu și Investiții a 

Consiliului Județean Buzău va iniția demersurile pentru predare - primire a 
bunului imobil.  

 
Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău și autorităţilor şi instituţiilor 
interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 

                                       
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 

              CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
 
 

 
Nr. 287 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE  2022 

 

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

- abţineri. 
 

 
 
 
 
 



  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  NR. 19883/08.12.2022    

 
 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 

Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public 
al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău 

a imobilului „PT 26 Școala de Oarbe”, situat în strada 
Horticolei nr.52, județul Buzău 

 

 
Conform art.294 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-

teritoriale de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului 

respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului 
local respectiv. 

În fapt, motivația acestui demers constă în următoarele: 
- Destinația ce urmează a i se da imobilului (clădire Punct Termic 26) 

este una de interes public județean, așa cum rezultă din adresa Liceului 
special pentru deficienți de vedere Buzău, înregistrată la 

nr.18472/15.11.2022; 
- Această clădire se află în zona de referință a celor două proiecte 

implementate de către Consiliul Județean Buzău: ”Construire Bază 
sportivă tip II (nevăzători) - Liceul special pentru deficienți de vedere 

Buzău, strada Horticolei nr.52, municipiul Buzău, județul Buzău” și 
”Construire Sală multifuncțională cu gradenă și funcții conexe pentru 

persoanele cu dizabilități, strada Horticolei nr.56, municipiul Buzău, 
județul Buzău”; 

În consecință, am elaborat proiectul de hotărâre pe care îl supun 

analizei și aprobării plenului consiliului județean. 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 



  

         

   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                         
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
                  PUBLICĂ LOCALĂ    

        DIRECȚIA ADMINISTRARE  
      PATRIMONIU ȘI INVESTIȚII 
            NR. 19884/08.12.2022    

 

 

 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 

Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public 
al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău 

a imobilului „PT 26 Școala de oarbe”, situat în strada 

Horticolei nr.52, județul Buzău 
 

 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Buzău facem următoarele precizări: 

- este oportună elaborarea acestui proiect de hotărâre care vizează 

solicitarea de trecere a imobilului din domeniul public al municipiului Buzău în 

domeniul public al județului Buzău, deoarece această clădire – „PT 26 Școala 

de oarbe”  se află pe domeniul public al județului Buzău; 

- respectă prevederile art. 294 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus propunem adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată de către iniţiator.       

           

 
 
DIRECTOR EXECUTIV,             DIRECTOR EXECUTIV, 
 
  OPREA MIRELA                             PETRE IULIAN 
 

 


