
                                                                             

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea dării în folosința gratuită a 
Inspectoratului de Poliție Județean Buzău a unei suprafețe 

construite suplimentare din imobilul situat în municipiul 
Buzău, strada Chiristigii nr. 8-10 precum și a unui bun mobil 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 
de  hotărâre, înregistrat la nr. 20049/12.12.2022; 

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

nr. 20050/12.12.2022; 
- 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 Instituției Prefectului – Județul Buzău, înregistrată la                                  
nr. 18422/14.11.2022; 

- adresele Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, înregistrate la                            
nr. 19946/8.12.2022 și nr. 19947/8.12.2022;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 223/27.11.2012 pentru 
acordarea Inspectoratului de Poliție Județean Buzău a dreptului de folosință 

pentru suprafața construită din imobilul (parter), situat în municipiul Buzău, 
strada Chiristigii nr. 8-10; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 266/25.11.2014 privind 
aprobarea parteneriatului între Instituția Prefectului – Județul Buzău, în 

scopul eficientizării activității unor servicii publice operative; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2344/2004 privind trecerea unor bunuri 

din domeniul public sau privat al statului și din administrarea Ministerului 

Administrației și Internelor în domeniul public al unităților administrativ-
teritoriale și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a 

consiliilor județene sau locale; 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 182 alin. (1), și                       
art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă darea în folosința gratuită a Inspectoratului de Poliție 
Județean Buzău, suplimentar față de cele 10 camere (parter) din imobilului situat 

în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 8-10 atribuite prin Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr. 223/27.11.2012, a 3 camere (etajul I) din același imobil. 



(2) Suprafața construită (3 camere etajul I) prevăzută la alin. (1) va fi 
folosită ca birouri de către Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. 

(3)  Termenul dării în folosință gratuită a celor 13 camere (10 camere parter 
și 3 camere etajul I) este de 6 ani, începând cu data de 1.01.2023. 

(4) În baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău                                   
nr. 223/27.11.2012 și ale prezentei hotărâri se va perfecta un nou contract de 

comodat între UAT Județul Buzău și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, care 
va cuprinde drepturile și obligațiile părților contractante. 

(5) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 223/27/11.2012 se 
completează conform prevederilor art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre.  

 
Art. 2. (1) Se aprobă darea în folosința gratuită a Inspectoratului de Poliție 

Județean Buzău a unui bun mobil – Sistem electronic de dirijare și ordonare în 

scopul folosirii acestuia pentru eficientizarea activității operative a 
Inspectoratului. 

(2) Toate costurile aferente întreținerii și reparației bunului prevăzut la 
alin.(1) vor fi suportate de către Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. 

(3) Termenul dării în folosință gratuită este pe toată durata normală de 
funcționare a bunului prevăzut la alin. (1).  

(4) În baza dispozițiilor prezentei hotărâri se va perfecta contractul de 
comodat între UAT Județul Buzău și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, care 

va cuprinde drepturile și obligațiile părților contractante. 
(5) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Buzău                                

nr. 266/25.11.2014 își încetează aplicabilitatea. 
 

Art. 3. Direcția juridică și administrație publică locală, Direcția pentru 
administrarea patrimoniului și investiții și Direcția economică vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Inspectoratului de Poliție Județean 
Buzău,  precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene. 

 

 

PREŞEDINTE, 
  

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

               CONTRASEMNEAZĂ, 

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 

                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 290 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri. 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE    
     Nr. 20049/12.12.2022 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în folosința 

gratuită a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău  
a unei suprafețe construite suplimentare din imobilul situat 

 în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 8-10  
precum și a unui bun mobil 

 
Spațiul situat la etajul I al imobilului situat în municipiul Buzău, strada 

Chiristigii nr. 8-10, județul Buzău, compus din 3 camere, se află în proprietatea 
publică a Județului Buzău și a fost până la data de 1.11.2022 în folosința gratuită 

a Instituției Prefectului – Județul Buzău ca sediu al Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021, republicată, 
modificată prin Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 186/2022, Instituției 

Prefectului – Județul Buzău i-a fost dat în folosință gratuită în scopul desfășurării 
activităților specifice ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău un spațiu în imobilul din 
municipiul Buzău, strada Simila nr. 19. 

În aceste condiții, spațiul folosit inițial se SPCRPCÎV Buzău a rămas liber. 
Prin adresa nr. 19947/8.12.2022, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău 

a solicitat preluarea celor 3 camere situate la etajul I al imobilului situat în 

municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 8-10 pentru desfășurarea activităților 
specifice ale Inspectoratului.  

Menționez faptul că Inspectoratul de Poliție Județean Buzău folosește cu 
titlu gratuit în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău                                     

nr. 223/27.11.2012 și spațiul compus din 10 camere situate la parterul  imobilul                   
sus-menționat.  

În cecea ce privește bunul mobil - Sistem electronic de dirijare și ordonare, 
acesta a fost achiziționat în baza  parteneriatul între Instituția Prefectului – Județul 

Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău prin Hotărârea                        
nr. 266/25.11.2014 și dat în folosința gratuită a SPCRPCÎV Buzău. 

După mutarea sediului SPCRPCÎV Buzău, la solicitarea Instituției Prefectului 
– Județul Buzău contractul de comodat având ca obiect Sistemul electronic de 

ordonare și dirijare a încetat.  
Prin adresa nr. 199496/8.12.2022, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău 

a solicitat peluarea în folosință gratuită a acestui bun mobil.  

Având în vedere necesitatea prestării unor servicii publice la standarde 
europene de către IPJ Buzău, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

inițiată. 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 



         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE 
                   PUBLICĂ LOCALĂ 

   DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA  
      PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
              Nr. 20050/12.12.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în folosința 

gratuită a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău  
a unei suprafețe construite suplimentare din imobilul situat 

 în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 8-10  
precum și a unui bun mobil 

 
 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate 

publică și privată a unităților administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a 

consiliului județean. 

Acordarea folosinței gratuite a bunurilor către Inspectoratul de Poliție 

Județen Buzău răspunde necesității desfășurării unor servicii publice operative și 

de calitate în folosul cetățenilor județului Buzău. 

În baza hotărârii, vor fi perfectate și contractele de comodat care vor 

cuprinde obligațiile ce vor fi stabilite în sarcina Inspectoratului de Poliție județean 

Buzău.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                               DIRECTOR EXECUTIV,  

 

Mirela Oprea                                                Iulian Petre 


