
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind actualizatea valorilor de inventar a unor bunuri

imobile din rnventarul bunurilor care aparlin domeniului
public al judetului Buzdu

Consiliul Judetean Buzdu,
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu,
inregistratb la nr. 7249/24.05.20t7 ;
raportul Directiei economice, inregistrat la nr. 72s0/24.0s.2017 ;
avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul
de hotd16re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buzdu
anexate la hot5rSre;
referatul Comisiei de inventariere, Tnregistrat la
nr.5279/10.04.20L7;
Circulara Ministerului Dezvoltbrii Regionale gi Administrafiei Publice
nr.96475/30.L0.2015;
HotS16rea Consiliului Judelean Buzdu nr.36/1999 privind insugirea
Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judelului
BuzEu, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
prevederile HotE16rii Guvernului nr. 548/tggg privind aprobarea
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care
alc5tuiesc domeniul public al comunelor, oragelor, municipiilor gi
judetelor;
prevederile Hot5rdrii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind Tnregistrarea Tn contabilitate a

bunurilor care alc5tuiesc domeniul public al statului gi al unitSlilor
administrativ - teritoriale;
Anexa nr.1 din Hotdrdrea Guvernului nr. L34B/2001 privind
atestarea domeniului public al judetului BuzEu, precum gi al
municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Buzbu, cu modific5rile
gi complet5rile ulterioare;



prevederile Legii nr.2L3/L998 privind bunurile proprietate publicS,
cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art. 91 alin.(1), lit. ,,c" $i a art. 97 din Legea nr.2L5/2OOL a

administratiei publice locale, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art. 1. La Sectiunea I ,,Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care
apar[in domeniului public al jude[ului BuzEu" se modificE urmdtoarele pozitii:

1) la pozitia nr.32 - ,,Drum judetean nr. ZZO", subpozi[ia ,,pod
din BA peste p6r6ul C6!n5u", coloana 5 va avea urmbtorul
cu pri ns :,,4.265.867,29" i

2) la pozitia nr.85e - -Centrul de s6n5tate multifunclional
P5rscov", coloana 5 va avea urm5torul cuprins: ,,3.652.899180";

3) la pozitia nr. 857 ,,Sectie exterioari a Spitalului Judelean de
Urgent5 Buziu - Maternitatea Buzdu", coloana 5 va avea
urm5torul cuprins,,83.129.59 L,60" i

4) la pozitia nr.85s ,,Galeriile de Arti", coloana 5 va avea urm5torul
cu prins 1,,LO2.36L,L6" ;

5) Ia pozilia nr.74 ,,Clidire - Policlinici cu plat5", coloana 5 va
avea urm5torul cuprins :,,1.394.647,78" ;

6) Ia pozitia nr.76 -Clidire Casa Vergu Mdndil5", coloana 5 va
avea urm5torul cuprins :,,293.537,8O".

Art.2. HotE16rea Consiliului Judetean BuzSu nr.36/1999 privind
insugirea Inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al jude[ului
Buzdu, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se modific5 conform art.l din
prezenta hotb16re.



Art.3. Directia juridic5 gi administratie publicb localS gi Direclia pentru
administrarea patrimoniului gi investitii, impreunS cu Institutia Prefectului
Judetul Buz5u vor ini[ia demersurile pentru modificarea in mod corespunzStor
a Anexei nr.1 la HG nr. L34B/200L.

Art.4. Secretarul Jude[ului BuzEu va asigura comunicarea prezentei
hot516ri autorit5tilor gi institutiilor interesate, precum gi publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judetean Buzdu.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

'!/,

v

CONTRASEMNEAZA
RETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RE NTIU GAVRILA
\_..---

.

NR. L26

BUZAU , 3L MAr 2OL7

Hotdr6rea a fost adoptatd cu 32 voturi ,,F€rttru", - voturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenti.



CONSILIUL JUDETEAN

PRESEDINTE
Nr. 7249 / 24.O5.2OL7

BUZAU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirAre privind actualizarea valorilor de

inventar a unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al judetului Buz5u

Prin Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr.36/L999 s-a insugit
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judelului BuzEu, iar prin
Hot516rea Guvernului nr. 7348/2001, publicat5 in Monitorul Oficial al RomAniei,
Partea I, nr. 621/2OOL gi 62L bisl2OOt, a fost atestat domeniul public al
judetului BuzEu, precum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din judelul
BuzEu,

Comisia de inventariere a bunurilor aflate in domeniul public al judelului
Buzdu, constituit5 la nivelul aparatului de specialitate prin Dispozilia
nr.t95/2017, a intocmit Referatul privind necesitatea actualizErii valorilor de
inventar a unor bunuri din Inventarul bunurilor care aparlin domeniului public
al judetului Buz5u, inregistrat sub nr. 5279/20t7.

Potrivit referatului, datoritd finalizErii sau implement5rii parliale a unor
investi[ii in anul 20t6 este necesarS, potrivit Legii nr.B2lt99L a contabilit5lii,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, actualizarea valorilor a
gase bunuri imobile (mijloace fixe).

Astfel, comisia de inventariere propune modificarea valorilor de inventar
pentru urm5toarele pozitii :

1) la pozitia nr.32 -,,Drum judetean nr.22O", subpozilia,,pod din
BA peste p6rAul c6lnHu", coloana 5 va avea urm5torul cuprins:
,,4.265.867 ,29"1

2) la pozitia nr.85e - ,,Centrul de sdndtate multifunclional
P6rscov", coloana 5 va avea urm5torul cuprinsi ,,9.652.89918O";

3) la pozitia nr. 857 ,,Sectie exterioari a Spitalului Jude[ean de
Urgentd Buziu - Maternitatea Buzdu", coloana 5 va avea urm5torul cuprins
,,83.L29.59L,60"i

4) la pozitia nr.85s -Galeriile de Art6", coloana 5 va avea urmdtorul
cu prins 1,,1O2.36L,7,6" i



5) la pozitia nr.74 -ClSdire - Policlinica cu plat5", coloana 5 va avea
urm5torul cuprins:,,1.394.647,78" ;

6) la pozitia nr.76 -cl6dire - casa vergu M5niili", coloana 5 va
avea urmEtorul cuprins:,,293.537 t8O".

Referatul Comisiei de inventariere gi documentalia anexatE acestuia
cuprinde justificErile tehnico-financiare a operaliunii de actualizare a valorilor
de inventar pentru bunurile imobile menlionate.

Consiliul Judetean Buz5u, in baza atribuliilor de administrare a bunurilor
care apartin domeniului public al judetului BuzEu, prin intermediul aparatului
de specialitate va face demersurile necesare pentru modificarea HG
nr.L34B/2001, in sensul celor menlionate,

Av6nd in vedere cele menlionate, am elaborat prezentul proiect de
hot5r6re pe care il propun adopt5rii in forma prezentatS.

PRE$EDINTE

PETRE-EMANOIL EAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 7250/24.O5.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotirire privind actualizarea valorilor de
inventar a unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor

care apar[in domeniului public al judegului Buziu

AnalizSnd proiectul de hotS16re initiat de c5tre Pregedintele
Consiliului Jude[ean Buz5u am constatat urm5toarele:

- respect5 prevederile Legii nr.B2/1991 a contabilitStii, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- respect5 prevederile Legii nr.2L3l1998 privind bunurile
proprietate publicS, cu modificSrile gi completbrile ulterioare;

- respect5 prevederile Legii nr. 2t5/2001 privind administratia
publicE localS, cu modificErile gi complet5rile ulterioare.

Av6nd in vedere cele mentionate mai sus propunem adoptarea
proiectului de hotSr6re in forma prezentatd de c5tre initiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

Lrvru-MrHArL croLAN c-lefi-^ |
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Nr. ,, t/ / 
, ,: F,illi, ?il1/

REFERAT
privind necesitatea actualizirii valorilor de inventar a unor

bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al judelului Buziu

In aplicarea prevederilor art.21 alin.(1) din Legea nr. 2t3/t998 privind
bunurile proprietate publicS, cu modificErile gi complet5rile ulterioare, prin
Dispozitia Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu s-a constituit la nivelul
aparatului de specialitate, prin Dispozitia nr.L95/2017, Comisia de inventariere a
bunurilor aflate in domeniul public al judetului BuzEu.

Datorit5 finaliz5rii sau implementbrii parliale a unor investi[ii in anul
20L6 este necesarS, potrivit Legii nr.B2/199t a contabilitSlii, republicatS, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare, actualizarea valorilor unor bunuri imobile
(mijloace fixe) gi modificarea unor pozitii din Inventarul bunurilor care aparlin
domeniului public al judeJului BuzEu, insugit prin H.C.J. nr. 36/7999 gi atestat
prin H.G.^nr. L34B/2001. In acest sens, vE aducem la cunogtintb urmEtoarele:

1) In cursul anului 20LG s-a finalizat implementarea proiectului de investilii
finantat din bugetul propriu al judetului Buzdu: "Proiectare gi execulie lucrdri de
refacere pod pe Dl 220, 60+500, peste pdrdul C6lndu, comuna Pardogi,
iudetul BLtzdu" gi conform Procesului-verbal de receplie la terminarea lucr5rilor
nr.L6447 / L5.L2.20L6, se impu ne modificarea pozitiei nr.32,,Drum judegean
nr.22O", subpozitia,,Pod din BA peste p6riul C6lniu", astfel: coloana 5 va
avea urm5torul cuprins :,,4.265.867,29"i

2) tn cursul anului 2OL6 s-a finalizat reabilitarea ,,Centrului de sEndtate
multifunclional P6rscov", lucrare finantatS din bugetul Spitalului Judelean de
Urgent5 BuzEu. Urmare adresei Spitalului Judelean de Urgenld BuzSu
nr.5426/07.03.20t7, inregistratd la Consiliul Judelean BuzEu sub
nr.3555/08.03.20t7 gi a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucr5rilor
nr. 4753/23.02.20t7, se impune modificarea pozitiei nr.85e ,,Centrul de
sinitate multifunctional P6rscov", astfel:coloana 5 va avea urmEtorul
cu prins :.,3.652.899r8O";

3) In cursul anului 20L6 s-au finalizat obiectivele de investilii "Dotdri
Maternitatea Buzdu" gi "Lucrbri alimentare energie electric5 etapa II" finanlate
din creditul contractat de cbtre Consiliul Jude[ean BuzEu de la Unicredit Bank.
Urmare notei interne a Serviciului contabilitate - financiar hF.9t6/20.09.2016 se
impune modificarea pozitiei nr.857 ,,Secgie exterioari a Spitalului
Judetean de Urgent6 Buziu - Maternitatea Buzdu", astfel: coloana 5 va
avea urm5torul cuprins,,83.129.59 t,6O"1



a) tn cursul anului 2016 s-a finalizat obiectivul de investi\ii,,Execu[ie lucrdri
de reparafii acoperig Galeriite de Artd BuzdrJ". Urmare Procesului-verbal de
receplie la terminarea lucr5rilor nr.B196/09.06.20L6 se impune modificarea
poziliei nr.85s ,,Galeriile de Arti", astfel: coloana 5 va avea urm6torul
cuprins : .LO2.36L,L6" ;

5) in cursul anului 20t6 s-au finalizat lucr5rile de reabilitare ale imobilului
din municipiul BuzEu, Str. PEcii nr.29 - fosta Policlinicd cu platd,lucr5ri finantate
din bugetul Agenliei Judelene pentru Ocuparea fortei de Munc5 Buz5u. Urmare
adresei A.l.O.F.M. BuzEu nr.158/16.01.20L7, inregistrat5 la Consiliul Judetean
Buz5u sub nr.BB4/t8.0L.20t7 gi filei de inventar din data de t2.t2.2016, se

impune modificarea poziliei nr.74 ,,Cledire - Policlinici cu plat5", astfel:
coloana 5 va avea urmbtorul cuprins: ,,1.394.647,78";

6) tn cursul anului 2016 s-au finalizat lucr5rile de reabilitare a ,,Casei Vergu
Mdndild", lucrbri finanlate din bugetul Muzeului Judetean Buz5u. Urmare adresei
Muzeului Judelean Buz5u nr.36/10 .0L.20t7, inregistrat5 la Consiliul Jude[ean
BuzEu sub nr.4t2lt0.0L.20t7 9i a proceselor-verbale de receptie la terminarea
lucrfirilor nr. 3336/28.12.2016 gi nr.2BB3/18.11.20L6, se impune modificarea
poziliei nr.76 ,,Cl5dire Casa Vergu Miniil5 expozitie de etnografte",
astfel: coloana 5 va avea urm5torul cuprins: ,,293.537,8O".

De asemenea, urmare faptului cE pentru utilajele gi echipamentele
(mijloace fixe), aferente balastierelor MEteSti gi Bisceni, a expirat durata normalS
de func[ionare comisia considerb cd este oportun5 trecerea acestor doud imobile
din domeniul public in domeniul privat al jude[ului BuzEu, dSo cum s-a hotbr6t 9i
pentru celelalte balastiere care au fost incluse initial in inventarul domeniului
public. Acest lucru rezultd gi din Raportul privind gestionarea bunurilor din
proprietatea judefului BuzEu in anul 20L6, inregistrat sub numErul
5180/7.04.20t7.

Av6nd In vedere cele menlionate, precum gi prevederile art.21 alin,(1) din
Legea nr.2l3/L998, propunem elaborarea gi adoptarea unui proiect de hot5rSre
pentru modificarea unor pozilii din Inventarul bunurilor care apar[in domeniului
public al judefului Buzbu.

COMISIA DE INVENTARIERE:

- ?-\Y 'Pregedinte

Membri:

- Petre Iulian 
.:

- Oprea Marian

- Mindru[5 Neculai

- Ene Vali

- Virlan Georgian

- Ardeleanu ValentinSecretar


