
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării de dare în administrarea 
Consiliului Județean Buzău a unor sectoare din drumurile de 

interes local DC 64 și D.E. 1, aflate în administrarea 
Consiliului Local al comunei Siriu 

 
Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului   
de hotărâre  înregistrat la nr. 19885/08.12.2022; 

- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și  
Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții, înregistrat la 

nr.19886/08.12.2022; 
-   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 Primăriei comunei Siriu nr.10576/06.12.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Buzău la nr.19707/07.12.2022; 
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.107/2022 pentru aprobarea 

Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul 
Buzău 2021-2030; 

- Anexa nr.71 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; 

- prevederile art.2 alin.(3) și ale art.221 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.297-art.300 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.299 din Ordonanța 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă solicitarea de dare în administrarea Consiliului Judeţean 

Buzău din administrarea Consiliului local al comunei Siriu, a două sectoare din 
drumurile de interes local DC 64 și D.E.1, având următoarele date de 

identificare: 
 



 
 

- DC 64, de la km 1+000 până la Km 2+012, având lungimea de 1,012 Km, 
- D.E.1, de la km 0+000 până la km 4+317, având lungimea de 4,317 km. 

  
Art.2. Darea în administrare este valabilă pe o perioadă de 5 ani și se 

realizează în scopul modernizării acestor sectoare de drum pentru punerea în 
valoare a obiectivului turistic „Cascada Pruncea”. 

 
 Art.3. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău,  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. 288 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 

 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 

 Nr.  19885/08.12.2022 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de dare în 
administrarea Consiliului Județean Buzău a unor sectoare din 

drumurile de interes local DC 64 și D.E. 1, aflate în 
administrarea Consiliului Local al comunei Siriu 

 

 
Conducerea Primăriei comunei Siriu propune Consiliului Județean Buzău, 

prin adresa nr.10576/06.12.2022 înregistrată la Consiliul Județean Buzău la 

nr.19707/07.12.2022, să solicite darea în administrare a două sectoare din 
drumurile interes local DC 64 și DE 1, înscrise la pozițiile nr.1 și nr.79 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Siriu – 
Secțiunea I – „Bunuri imobile”. 

Sectoarele de drum au următoarele date de identificare: 
- DC 64, de la km 1+000 până la Km 2+012, având lungimea de 1,012 

Km.; 
- D.E. 1, de la km 0+000 până la km 4+317, având lungimea de 4,317 

km. 
Solicitarea s-a făcut în scopul realizării unor lucrări de modernizare a 

acestor sectoare de drum pentru punerea în valoare a obiectivului turistic 
„Cascada Pruncea”. 

Având în vedere atribuțiile autorității publice județene în realizarea 

obiectivelor de dezvoltare a turismului prevăzute în Strategia Integrată de 
Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030, supun 

aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

 
   PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                 PUBLICĂ LOCALĂ 
  DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
     PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 

           Nr. 19886/08.12.2022 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de dare în 
administrarea Consiliului Județean Buzău a unor sectoare din 

drumurile de interes local DC 64 și DE 1, aflate în administrarea 
Consiliului Local al comunei Siriu 

 
 

Analizând adresa Primăriei comunei Siriu nr.10576/2022 și proiectul de 
hotărâre inițiat facem următoarele precizări: 

- darea în administrarea Consiliului Județean Buzău a două sectoare de 
drum de interes local de pe teritoriul comunei Siriu respectă prevederile art.221 

alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare  
- este în concordanță cu atribuțiile autorității publice județene stabilite 

prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.107/2022  pentru aprobarea 
Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 

2021-2030; 
- respectă prevederile art.297-300 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Având în vedere cele menționate, susţinem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 

 
 

          DIRECTOR EXECUTIV,              DIRECTOR EXECUTIV, 
 
              MIRELA OPREA                           IULIAN PETRE             
 


