
 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru validarea Dispoziției nr. 345/2022 a Președintelui 

Consiliului Județean Buzău pentru stabilirea unei măsuri în 
aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău 

nr. 269/2022 
 

 
 Consiliul Județean Buzău; 
 Având în vedere: 

 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 19937/08.12.2022; 

- raportul Biroului Transport Public înregistrat sub  
nr. 19938/08.12.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău  
nr. 345/2022; 

- prevederile anexei  nr. 3.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 269/2022 privind aprobarea organizării procedurii de achiziție 

publică – negociere fără invitație prealabilă la o procedură 
concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport, pe grupele de trasee din 

Programul județean de transport rutier de persoane prin curse 
regulate aferent județului Buzău, 2023-2028, urmare a nefinalizării 

procedurii de licitație publică – punctele „Datele limită pentru 
depunerea ofertei” și, respectiv „Data, ora și locul deschiderii ofertei”; 

- necesitatea continuării procedurii de negociere fără invitație prealabilă 
pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public 

de transport prin curse regulate de persoane cu respectarea 
principiului nediscriminării, 

 
 

 
 

 



 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „m” și art. 182 alin. 

(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se validează Dispoziția nr. 345/2022 a Președintelui 
Consiliului Județean Buzău pentru stabilirea unei măsuri în aplicarea 

prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 269/2022, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Secretarul General al Județului Buzău va asigura 

comunicarea hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, precum și 
publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 

 
         MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 

 
NR. 301 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 
 

(Domnul consilier județean Bîrlă Marian nu participă la vot fiind sub incidenţa 
art.  228 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ). 
 

 

 

 



 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
 
   Nr. 19937/08.12.2022 
 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției               
nr. 345/2022 a Președintelui Consiliului Județean Buzău 

pentru stabilirea unei măsuri în aplicarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 269/2022 

 
 

 
 Având în vedere că plenul ședinței Consiliului Județean Buzău se întrunea 

pe data de 15 decembrie 2022, pentru celeritate, am emis Dispoziția nr. 345 în 

data de 5 decembrie 2022, urmare a solicitărilor unor posibili ofertanți care au 

sesizat faptul că termenul de depunere  a ofertelor este scurt, motivat de faptul 

că perioada 30.11 – 04.12 este nelucrătoare.  

 Astfel, pentru a asigura în mod nediscriminatoriu accesul participanților 

la procedura de achiziție publică, am emis Dispoziția nr. 345/2022 de decalare 

a termenului de depunere a ofertelor, respectiv de evaluare a acestora. 

 Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 



 
 
 
 

     CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
         Biroul Transport Public 

  Nr. 19938/08.12.2022 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției                 
nr. 345/2022 a Președintelui Consiliului Județean Buzău 
pentru stabilirea unei măsuri în aplicarea prevederilor 

Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 269/2022 

 
 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 269/2022, respectiv în 

instrucțiunile din anexa 3.8 la hotărâre, s-a prevăzut că data limită de depunere 

a ofertelor, în cadrul procedurii de achiziție publică este 07.12.2022. 

 Motivul invocat de posibilii ofertanți la procedura de achiziție, respectiv 

acela că termenul este scurt, având în vedere că  perioada 30.11 – 04.12 este 

nelucrătoare, este întemeiat, iar pentru a nu afecta procedura de achiziție 

publică a serviciilor de transport, s-a propus Președintelui Consiliului Județean 

Buzău ca prin dispoziție să se decaleze atât termenul de depunere a ofertelor 

cât și evaluarea acestora. 

 Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Județean Buzău 

adoptarea proiectului de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 345/2022 a 

Președintelui Consiliului Județean Buzău. 

 

 
 

 
ȘEF BIROU TRANSPORT PUBLIC, 

 

Popescu Romeo - Gheorghe 
 

 
      

  


