
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a 
județului Buzău aflat în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în 
municipiul Buzău str. Horticolei nr. 56 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului   

de hotărâre  înregistrat la nr. 19887/08.12.2022; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat la 

nr.19888/08.12.2022; 
-   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; 

- informarea Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului 
Buzău înregistrată la nr. 19131/2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2021 privind 
aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistenţă Socială și 

Protecția Copilului Buzău a procedurii de închidere a Centrului rezidențial 
pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 pentru 
aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru copilul cu 

handicap nr. 9 Buzău și aprobarea înființării Complexului de servicii 
comunitare nr. 9 Buzău în structura Direcției Generale de Asistenţă Socială 

și Protecția Copilului Buzău, suspendată prin Hotărârile Consiliului 
Județean Buzău nr. 110 și 146/2022; 

- poziția nr. 54 din anexa 2 nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Buzău precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău; 

- prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, 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 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se stabilește destinația imobilului proprietate publică a județului 

Buzău aflat în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția 
Copilului Buzău și situat în municipiul Buzău, str. Horticolei nr. 56, din unitate 

rezidențială de asistență și protecție socială în sediu administrativ pentru: 
a) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  și Comisia 

județeană pentru orientare școlară; 
b) Comisia județeană pentru protecția copilului; 

c) Comisia județeană de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
d) structuri funcționale ale Direcției Generale de Asistenţă Socială și 

Protecția Copilului Buzău.  

 
Art.2. Lucrările de amenajare ale imobilului conform destinației prevăzute 

la art. 1 se vor realiza de Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în baza 
contractului de delegare a gestiunii administrării domeniului public și privat al 

județului Buzău. 
 

Art.3. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii, Societatea 
„Domenii Prest Serv” SRL Buzău și Direcția Generală de Asistenţă Socială și 

Protecția Copilului Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău,  Direcţiei pentru administrarea 
patrimoniului şi investiţii, Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău și Direcției 

Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Buzău precum și publicarea 

acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 

                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
Nr. 289 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
 Nr.  19887/08.12.2022 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației imobilului 

proprietate publică a județului Buzău aflat în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău, situat în municipiul Buzău str. Horticolei nr. 56 
 
 

Imobilul din str. Horticolei nr. 56 proprietate publică a județului Buzău și 

aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău a avut destinația de unitate de protecție socială – Centru 

rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9. 
Centrul și-a încetat activitatea ca urmare a finalizării implementării 

proiectului POR „Casă nouă în drumul spre acasă” prin care s-au construit și 
dat în folosință două case de tip familial și un centru de zi. 

Ca urmare, spațiul cu destinație de rezidență pentru imobil nu se mai 
justifică motiv pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre. 

Comisia județeană pentru protecția copilului și Comisia județeană pentru 
orientare școlară funcționează în prezent în imobilul din strada Constantin 

Angelescu nr. 1 (fostă str. Pompiliu Ștefu), prin rotație, cu Comisia județeană 
pentru orientare școlară ceea ce îngreunează accesul și confortul beneficiarilor. 

 Comisia județeană de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
funcționează într-un spațiu limitat din sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău, insuficient de altfel raportat la categoria de 

beneficiari. 
 Ca urmare, propun imobilul din str. Horticolei nr. 56 să aibă destinația de 

sediu pentru organismele menționate iar lucrări de amenajare a spațiului să se 
realizeze în baza Contractului de delegare a gestiunii cu Societatea „Domenii 

Prest Serv” SRL. 
 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
   PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 

 
 
 
 
 



 
 

        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                 PUBLICĂ LOCALĂ 
             Nr. 19888/08.12.2022 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației imobilului 

proprietate publică a județului Buzău aflat în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău, situat în municipiul Buzău str. Horticolei nr. 56 
 

 
 Competența de stabilire a destinației imobilelor aflate în proprietate 
publică a județului, revine autorității deliberative luând în considerare uzul de 

interes public. 
 Centrul Județean de Resurse Educaționale este instituție de învățământ 

preuniversitar ale cărei cheltuieli materiale și funcționare se asigură din 
bugetul județului Buzău. 

 Comisia județeană pentru protecția copilului și Comisia județeană de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap sunt organe de specialitate ale 
Consiliului Județean cu activități decizionale în domeniul protecției și încadrării 

în grad de handicap a copiilor respectiv încadrării în grad și tip de handicap a 
persoanelor adulte. 

 Avantajul este că în spațiul din str. Horticolei nr. 56 vor funcționa și 
secretariatele tehnice ale celor trei comisii județene precum și serviciile de 

evaluare. 
 

 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 


