
ROMANIA
coNsrLruL JUDETEAN BU zilu

norAnAne
privind modificarea rnventarului bunuriror care

apartin domeniului public al judelului Buzdu

Consiliul Judetean BuzEu,
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui consiliului Judelean BuzEu,
inregistratb la nr. 7247 /24.05.2017 ;
raportul Directiei administrare patrimoniu gi investilii, inregistrat la
nr. 7248/24.05.20t7 ;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul
de hot516re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude[ean BuzEu
anexate la hot516re;
Circulara Ministerului Dezvolt5rii Regionale gi Administraliei publice
nr.96475/30.L0.2015;
referatul Comisiei de inventariere, inregistrat la
nr.5279/10.04.20L7;
raportul privind situatia gestionErii bunurilor din proprietatea
judetului BuzEu, inregistrat sub nr.561s/20.04.20t7 gi insugit in
gedinta consiliului Judetean BuzEu din data de 28 aprilie 2oL7;
Hot5r6rea Consiliului Judelean Buz5u nr.36/1999 privind insugirea
Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judelului
BuzEu, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Hot5rdrii Guvernului nr. s4B/tggg privind aprobarea
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care
alc5tuiesc domeniul public al comunelor, oragelor, municipiilor gi
judetelor;
prevederile Hot516rii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a
bunurilor care alc5tuiesc domeniul public al statului gi al unitS[ilor
administrativ - teritoriale;



Anexa nr.1 din Hotd16rea Guvernului nr. t34B/2001 privind
atestarea domeniului pubric al judelului Buzdu, precum gi al
municipiilor, oragelor gi comuneror din judelul Buzdu, cu
modific5rile gi completdrile ulterioare;
prevederile Legii nr.2L3/7998 privind bunurile proprietate public5,
cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
prevederile art.864 din Noul Cod Civil,

tn temeiul art. 91 alin.(1), lit. ,,c" gi a art. 97 din Legea nr, 21512001
a administratiei publice locale, republicatS, cu modificErile gi complet5rile
ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se constat5 gi se aprob5 incetarea funcliunii de balastier5 a
bunurilor imobile situate in satul MEtegti, comuna Sbpoca gi in satul Bisceni,
comuna Calvini, judetul BuzEu.

Art.2 Se aprob5 trecerea din domeniul public in domeniul privat al
judetului Buz5u a bunurilor imobile - Balastiera MEtegti gi Balastiera Bisceni,
prevbzute la art.1.

Art. 3. La Sectiunea I - ,,Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al judetului Buzdu" se abrog5 poziliile nr.39 gi
nr.43.

Art.4. HotS16rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 36/lggg privind
insugirea Inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al jude[ului
BuzEu, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, se modific5 conform art.3
din prezenta hotd16re.

Art.5. HotE16rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 82/2003 privind
atestarea Inventarului bunurilor apartin6nd domeniului privat al judelului
BuzEu, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, se completeaz| conform
art.2 din prezenta hot516re.

Art.5. Directia juridic5 gi

administrarea patrimoniului gi

Judetul BuzEu vor inilia
corespunzdtor a Anexei nr.1 la

administratie public5 localS gi Direclia pentru
investitii, impreunE cu Institulia prefectului -
demersurile pentru modificarea in mod
HotE16re Guvernului nr. L34B/2OOL.



Art.7. Secretarul Judetului BuzEu va asigura comunicarea prezentei
hotbrdri autoritSlilor gi instituliilor interesate, precum gi publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judetean Buz5u.

PRE9EDINTE,

PETREIEMANOIL NEAGU
,t*u@iQ.\97=X{

CONTRASEMNEAZA
RETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU RE NTIU GAVRILA

NR. 127

BUZAU,31 MAr 2OL7

Hotdrirea a fost adoptati cu g2 voturi ,,p€htru,,, - voturi
,,impotrivd", - ablineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PRESEDINTE
Nr.7247 124.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirire privind modificarea fnventarului

bunurilor care apartin domeniului public
al judetului Buziu

Prin HotErdrea Consiliului Judelean BuzEu nr.36/t999 s-a insugit
Inventarul bunurilor care aparlin domeniului public al judelului BuzEu , iar
prin HotS16rea Guvernului nr. t34B/2OOl, publicat5 in Monitorul Oficial al
Rom6niei, Partea I, nr.62L12001 gi 62t bis/2001, a fost atestat domeniul
public al judetului BuzEu, precum gi al municipiilor, oragelor 9i comunelor
din judetul Buz5u.

Comisia centralS de inventariere, constituitS in baza Dispoziliei
pregedintelui Consiliului Judetean Buz5u nr.35012016, a intocmit Raportul
privind situatia gestion5rii bunurilor din proprietatea judelului Buz5u care a
fost inregistrat sub nr.56t5/20.04.2OL7 gi publicat pe site-ul judelului
BuzEu. La punctul 1.1. din Raport se propune trecerea din domeniul public
in domeniul privat al judelului in vederea cas5rii a balastierelor BTsceni 9i
MEtegti.

AceastS propunere a fost insugit5 gi de c5tre Comisia de inventariere
special constituitS, conform prevederilor art.21 alin.(1) din Legea nr.
2L3/t998 (prin Dispozitia Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu
nr.L95/20L7), in Referatul inregistrat la nr.S27g/20t7.

Propunerea de trecere a celor dou5 bunuri imobile din domeniul public
in domeniul privat al judelului BuzEu este justificat5 de necesitatea casErii
utilajelor gi instalatiilor de la cele dou5 balastiere, precum gi de starea
avansat5 de degradare a clSdirilor aferente acestor bunuri. tn acest sens, se
impun urmStoarele precizdri:

- Balastiera MEtegti a fost concesionat5 in perioa da 2OO2-ZOL3, iar in
prezent este in administrarea direct5 a Consiliului Judelean BuzEu, nefiind
functionalS deoarece, utilajele gi construcliile sunt intr-o stare avansat5 de
degradare;



- Balastiera Bisceni a fost concesionatS pentru perioada 2OOg-2Olg,
dar datoritd deschiderii procedurii de insolven!5 pentru concesionarul
balastierei se fac demersuri pentru revenirea acestui bun in administrarea
direct5 a Consiliului Judelean Buz5u. TotodatS, menlionez cE utilajele 9i
constructiile sunt intr-o stare avansat5 de degradare.

Consiliul Judetean Buzdu, in baza atribuliilor de administrare a
bunurilor care apartin domeniului public al judelului Buz5u, prin intermediul
aparatului de specialitate va face demersurile necesare pentru modificarea
HG nr.t34Bl2O01, in sensul celor prevdzute in proiectul de hot5rdre.

in consecin!5, am elaborat prezentul proiect de hotSrdre pe care Tl

propun adoptbrii in forma prezentatS.

PRE9EDINTE

PETRE.EMANOIL NE

2



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Directia pentru administrare

patrimoniu gi investi[ii

Nr. 7248124.O5.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotir6re privind modificarea Inventarului

bunurilor care apartin domeniului public
al judelului Buzdu

Analiz6nd proiectul de hot5rdre iniliat de c5tre Pregedintele
Consiliului Judetean Buz5u am constatat urmdtoarere:

- este in concordantS cu propunerea Comisiei centrale de
inventariere;

- este conformS cu cerintele Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi
Ad ministratiei Pu blice tra nsmise prin Circu lara n r.9647 5/30. 10. 20 1 5 ;- respect5 prevederile Legii nr.2L3/t998 privind bunurile
proprietate publicS, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;- respect5 prevederile Legii nr.2t5/2001 privind administralia
publicE localS, cu modificSrile gi complet5rile urterioare.

Avdnd in vedere cele menlionate mai sus propunem adoptarea
proiectului de hotbrSre in forma prezentat5 de cStre iniliator.

DIRECTOR EXECUTIV,


