Proiect

ROMANTA
coNsrLrul JUDETEAN BUZAU

HoTARARE

privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din
rnventarul bunurilor care apartin domeniului public al
judetului Buziu

Consiliul Judetedn Buzdu,
Av6nd in vedere:
expunerea

de motive a

pregedintelui Consiliului Judetean BuzHu,

inregistrat5 la nr. t2741/ 19.09.20t7 ;
raportul Directiei economice, inregistrat la nr. 12742/19.09.20L7;
avizul de legalitate al Secretarului jude[ului Buzdu dat pe proiectul de
hot5rSre;

Dispozitia pregedintelui Consiliului judetean BuzEu nr.L79130.01.20t7
privind reevaluarea domeniului public Ai al domeniului privat al judetului
BuzEu gi actualizarea valorilor acestora cu diferenlele rezultate din
reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public Ai privat care nu se
amortizeazS;

circulara Ministerului Dezvolt5rii Regionale

gi

Administratiei

Publice

nr.96475130.10.20t5;
Hotd16rea Consiliului Judetean BuzEu nr.36/1999 privind insugirea
Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului BuzEu, cu
modific5rile gi complet5rile aduse prin Hot516rea Consiliului Jude[ean
Buzd u nr.294 / L5.L2.20t6;

HotE16rea Consiliului Judetean BuzEu nr.L2B/26.06.20t4 privind
modificarea pozitiei nr.51 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al judetului Buz5u;
Ordinul Ministerului Economiei gi Finantelor nr.347L/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea gi amortizarea
activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
prevederile Hot5r6rii Guvernului nr. 548/L999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alc5tuiesc domeniul
public al comunelor, oragelor, municipiilor gi judetelor;

prevederile Hot5r6rii Guvernului nr. 103 l/ L999 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care
alcdtuiesc domeniul public al statului gi al unitdtilor administrativ
teritoriale;
anexa nr.1 din HotS16rea Guvernului nr. t34B/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului BuzEu, precum gi al municipiilor, oragelor gi
comunelor din judetul Buzbu, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare;
prevederile O.G. nr.BL/2003 privind reevaluarea gi amortizarea activelor
fixe corporale aflate Tn patrimoniul institu[iilor publice, cu modific5rile gi
com plet5rile

u

lterioare

;

prevederile Legii nr.273/t998 privind bunurile proprietate public5,

cu

modific5rile gi completdrile ulterioare;
in temeiul art. 91 alin.(1), lit. ,,c" gi a art. 97 din Legea nr.2L5/2OOL
a administratiei publice locale, republicatS, cu modificErile gi complet5rile
ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1. La pozitia nr.51 de la Sectiunea I

,,Bunuri imobile" din
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Buz5u se
modific5 coloana 5 ,,valoarea de inventar" gi va avea urm5torul cuprins:
"valoare clSdire - 6.298.195r9O lei gi valoare teren - 652.050,00 Iei".

Art.2.

Hotd16rea Consiliului Judegean Buzdu nr.36/1999 privind
insugirea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al jude$ului
BuzEu, cu modificErile gi complet5rile aduse prin Hot5rdrea Consiliului
Judetean BuzSu nr.2941t5.t2.20L6 privind modificarea pozitiei nr.51 din
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului BuzEu
forma actualizatS, se modific5 conform art.1 din prezenta hotdr6re.
economicb gi Directia patrimoniului gi investitii din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buz5u vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Art.3. Directia

Hotd16rea Consiliului Judelean BuzEu nr. t2B/20L4 privind
modificarea pozitiei nr.51 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al judetului Buz5u se abrogS.

Art.4.

Art.5. Secretarul Judetului BuzEu va asigura comunicarea prezentei
hot516ri autoritdtilor gi institutiilor interesate, precum gi publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judegean BuzEu

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

NR. _-

BUZAU,

-2OL7

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
r s inp, i;ii
Nr.

/e7//

EXPUNERE DE MOTIVE
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
judetului Buziu
Prin Hotlr6rea Consiliului Judelean Buz5u nr.3617999 s-a insugit Inventarul
bunurilor care aparlin domeniului public al judelului BuzEu, iar prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 7348/2OOt a fost atestat domeniul public al judetului BuzEu,
precum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Buz5u.
Biblioteca judeleanE ,,Vasile Voiculescu" BuzEu a fost inclusE in Inventar la
pozilia nr.51 din Sectiunea I - Bunuri imobile.
tn anul 20L4, prin Hot6rdrea Consiliului Judetean Buzbu nr.L2B/28.O6.2OI4
er fost actualizat5 valoarea de inventar astfel: ,,valoare clSdire - 5.405.923,84 lei
gi valoare teren - 652.050,00 lei".
tn anul 2Ot5, urmare finaliz5rii proiectului "Program de interven[ii integrate
pentru gomeri Certitudinea unui viitor durabil" s-a' impus modificarea

elementelor de identificare ale bunului imobil prev6zut la pozitia nr.51 din
Inventar gi a fost adoptatb HotE16rea Consiliului Judetean BuzSu
r.tr.2941t5.L2.2016. in coloana 5 - valoarea de inventar a fost inscris5 valoarea
investiliei prin care s-au amenajat spalii utile in mansarda clSdirii Bibliotecii
judelene t'Vasile Voiculescu" BuzEu. Potrivit referatului Directiei economice
nr.33412016, care a stat la baza H.C,l. BuzHu nr.294/2016, valoarea extinderii
c,ste de 892.272,06 lei 9i se adaug6 la valoarea clSdirii de 5.405.923,84 lei.
Aceast[ hot[rAre a fost necesarE pentru promovarea proiectului ,,Consolidare,
restaurare gi dotare Biblioteca judelean5 Vasile Voiculescu Buzdtt". Urmare
aprobErii acestui proiect de c5tre autoritatea finanlatoare se va incepe derularea
proiectului in anul 2018.
Pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.BU2003 privind reevaluarea 9i
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice 9i a Ordinului
Ministerului Economiei gi Finanlelor nr.347!/2OOB, in anul 2Ot6 a fost efectuatS
reevaluarea activelor fixe corporale aflate in domeniul public al judetului BuzEu'
Potrivit procesului - verbal nr.16649/2OL6, incheiat de Comisia de reevaluare a
activelor fixe corporale, valoarea clSdirii Bibliotecii judetene 5i a terenului aferent
acesteia au rbmas cele stabilite in HotH16rea Consiliului Jude[ean BuzEu
nr.t2B/28.06.2014.

Av6nd

in

vedere hot516rile Consiliului Judetean BuzSu mentionate,

prevederile H.G. nr. LO3L/L999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alc5tuiesc domeniul public al
statului gi al unitSlilor administrativ-teritoriale, precum gi procesul verbal
nr.16649120.72.20t6, se impune modificarea valorii de inventar aferente clSdirii
Bibliotecii judelene dupE realizarea extinderii acesteia, Potrivit recomand5rilor din
circulara MDRAP nr.9647512OL5, la pozilia nr,51- Biblioteca judeleanE V.
Voiculescu BuzEu se va modifica coloana 5 (valoarea de inventar), care va avea
urm5torul cuprinst "valoare clSdire 6.298.195,9 lei 9i valoare teren
652.050,00 lei".
ln acest sens, am elaborat prezentul proiect de hot516re pe care il propun
adopt5rii in forma prezentatS.

PRESEDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU

,a-

.,:}
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Directia economic6

nr.

1Q

VQ I

13 ir,,,21i7

RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al

judetului Buziu

Analiz6nd proiectul de hot516re initiat de cdtre Pregedintele
Consiliului Judelean BuzSu am constatat urmdtoarele:
- respectd prevederile Legii nr.B2/1991 a contabilit5lii, cu
modificdrile gi completSrile ulterioare;
- respect5 prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publicS, cu modificSrile gi completSrile ulterioare;
- respectd prevederile Hot516rii Guvernului nr. t03L11999
;rentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea Tn
contabilitate a bunurilor care alc5tuiesc domeniul public al statului
gi al unitStilor administrativ - teritoriale;

respectd Ordinul Ministerului Economiei gi Finantelor
nr.347L/2A08 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea gi amortizarea activelor fixe corporale aflate tn

-

patrimoniul institutiilor publice;

Avdnd

in

vedere procesul-verbal

nr. L6649120.12.20LG al

Comisiei de reevaluare a activelor fixe corporale aflate tn domeniul
public Ai privat al judelului Buz5u care nu se amortizeazd
propunem adoptarea proiectului de hotd16re in forma prezentatb
de c5tre initiator.
\
I

Di[eclia economici
Director executiv,
Liviu Mihai OLAN

ROMANIA
coNsrlrul JUDTTEAN BUZAU

norinAnr

privind modificar€a poziliei nr. 51 din Inventarul bunurilor
care aparfin domeniului public al judelului Buz6u
- forma actualizatfi

(,

Consiliul Judetean BuzEu,
Avind in vedere:

- expunerea de motive a

-

Pre5edintelui Consiliului Judelean BuzEu,
inregistrat5 la nr. 15969/09 .LZ,ZAI'6;
raportul de specialitate al Direc!iei juridice gi administra!ie publici
locaiE,
inregistrat sub nr. 15970 /05,L2.2016;
avizul de legalitate al secretarului judetului BuzEu dat pe proiectul
de
hotSrEre;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judelean BuzEu anexate
la hotErAre;
- adresa Ministeruiui DezvoltErii Regionale gi Administraliei publice
nr' 146576/1"6.11'2016, ?nregistratE la Consiliul Judelean BuzEu sub

-

nr. 75422/28,11.2016;
prevederile HotEririi consiliului Judelean BuzEu nr. 36/1999 privind
insugirea Inventarului bunurilor apar[in3nd domeniului public al jude!utui
Buziu, cu modificErile gi completlrile ulterioare;
prevederile HotEririi Consiliului Judelean Buz5u nr. L69/28.07,2016
privind
modificarea poziliilor nr. 51 gi nr.71 din Inventarur bunurilor care
apartin
domeniului publtc al judelului BuzEu;
prevederile HotE16rii Guvernului nr, 134s/2001 privind
atestarea
domeniului public al judelului Buz5u, precum gi al municipiilor,
oragelor
comunelor din judelul Buziu, cu modificErile gi compiet;riie ulterioare; 9i
prevederile Hoti16rii Guvernului nr. i031/199g pentru
aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurllor
care
alcEtuiesc domeniul public al statului
al
unitS|ilor
administratir,
9i

teritoria le;

:
-

prevederilel Hot516rii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehniee pentru ?ntocmirea inventarului bunurilor care alc5tuiesc dr:menir:l
public al comune[or, oragelor, municipiilor gi judelelor;

prevederiie tegii nr,213/1998 privind bunurlle proprietate publicfi,
modificErile gi completirile ulterioare;
prevederile art. B5B - 870 din Codul Civil,

cu

in temeiul art.91 alin,(1), lit,,,c" gi art, gz

din tegea nr.21sl2001 a
administratiei publice locale, republicatE, cu modific5rile gi conrplet5rile ulterioare,

HorAnAgrur
Art.l"" La Sectiunea I,,Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparlin
domeniului pubtic al judetului Buz6u se rnodifie* pozilia nr, sr, astfel:
- eoloana 2 ,,denurnireta bunului", va avea urmStorul cuprins; "Biblioteca
judefeanS,,Vasile Voieurlerseu" BuzHu"l

- coloana 3,,elemente

de ldentifieare", va avea urm5torul cuprins: ,,Buz6u,
r;tr" unirii, f{r" 14o A; eliidire bibtiotecS s(pargial)+ p + rH + M(piartial),
litruetur5: zid*treton; se:x833 mp, sd=z4ls n:p; elf;dire Anex5, sc=I.smp;
"Feren aferent (inelusiv pclntru coRstruegii)
= l4dg mp,,;
- coloana 5,,valoarea de inventar"/ va avea urmitorui cuprins:'892,437,e6 "1;
* coloana 6 ,,situatia juridicE actua15", va avea urmEtorul cuprinsl
-Bur:
proprietate pu!rlicE a ;iudetului Buzf;u confsrm HotE16rii Consiliului
Judetean BuzHu nr, 3$/xg9g; Anexa nr.1 la Hstf;rArea €uvernului
nr. L348/2001; l'lotE16nea eonsiliului Judelean Buziu nr.82,/ZO16;
{:F nr. 56945".

Art.2.

HotErSrea Cons;iliului Judelean BuzELr nr,36/tggg privind insugire a
lnventa rului bunr.rrilor care aparlin dorneniuf ui public al judef uiui Buzdu, cu
modilicXrile 5i conrpletlriie urlterioare, se modificE in mod corespunzEtor,

Art.3. Art.

I

din HotErBrea Consiliului Judelean BuzEu nr, 1"69/28,O7.2016
privind modificarea pozitiilor nr. 51 5i nr.71 din Inventarul bunurilor care aparlin
clomeniului public al judetului Buzdu ?gi inceteazE aplicabilitatea la data intrErii in

vigoare a prezentei hot5rdri,

Art.4. Direcfia juridic5 si administrafie publicE localS, impreunE cu celelalte

direclii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Buz5u si cu
Institulia Prefectului - Judelul BuzEu vor inilia demersurile necesare pentru
modificarea ?n mod corespunzXtor a Anexeri nr, 1la Hot5rirea Guvernului
nr, L34B/2001.

Art.5'

Secretarul judelului va asigura comunicarea prezentei hoti16ri
autorit5tilor gi institu!iilor interesate 9i aducerea la cunogtinfE publicE a acesteia.

PRE$EDINTE,
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CONTRASEM N EAZA,
STCRETARUL JUDTTULUT BUZAU,

:"..i

MIHAI

.

LAURENTIU GAVRILA

Nr.294
BUZAU, 15 DECEMBRIE 2016
Hot5rErea a fost adoptat6 cu 3l voturi ,,p€fitr,u,,,
- abtineri de cei 31 consilieri judefeni prezenli.

- voturi

,,impotrivS",

0*" "(iaio*

lyl
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ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE

privind modificarea pozigiei nr. 51 din
rnventarul bunurilor care aparlin domeniului public al
judetului Buziu, atestat prin HG nr. Lg4g/2OO1

Consiliul Judetean Buz5u,
Av6nd in vedere:

(

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judegean Buz!u,
inregistrat5 ta nr. 7060 /t6.06.20L4;
- raportul comun al Direc$iei juridice gi administralie public5 locald gi al
Directiei economice, inregistrat la nr. 7O6L/16.05.2014;
- adresa nr.404/18.03.2014 a Bibliotecli judegene "Vasile Voiculescu"
Buz5u, inregistratE la consiriur Judelean Buz5u sub
nr,3615/19.03.20L4;
- avizul secretarului judetului Buz5u dat pe proiectul de hot5rSre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judelean BuzEu
anexate la hot5r6re;
- procesul-verbal nr.3615/20L4 al Comisiei de reevaluare a activelor fixe
-

-

corporale aflate in domeniu! pubic Ai privat al judelului BuzEu care nu
se amortizeazd;
prevederile Hot5r6rii Consiliului Judelean nr. 36/t999 privind insugirea
Inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al judelului
BuzEu, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr. LL6/2006 pentru
aprobarea unor modifictri la anexa nr.16 a HotE16rii Consiliului
Judetean Buz5u nr.70/2005 privind aprobarea Statutului judelului
Buz5u - forma actualizat5;
prevederile Ordinului Ministerului Economiei gi Finan[elor nr.347L|2OOB

pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea gi
amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituliilor
publice;

- prevederile anexei nr. 1 Hot516rii Guvernului nr. t348/2001 privind
atestarea domeniului public al judetului BuzEu, precum gi al
-

municipiilor, oragelor gi comunelor din judelul Buz5u, cu modific5rile gi
com plet5 rile u lterioa re ;
prevederile Ordonantei Guvernului nr.B1/2003 privind reevaluarea gi
amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institugiilor
publice;
prevederile Legii nr. 2t3/1,998 privind proprietatea public5 gi regimul
juridic al acesteia, cu modificSrile gi compret5rile ulterioare,

tn temeiut qt"91 arin.(l), rit",,e,,$i rart. g7 din Legea
administra$iei publiee locale, republicatS, eu modifie5n:le
ulterioare

nr.

zLS/zoaL

a

gi complet5rile

HCIrAmAg.FE:
Art"fl" ta

I

See$iunea ,,Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor
eare
apar$in domeniului publie al jude[ului Buz6u s;e modific5 poiigia
Rr.51, eoloana
,,valoare de inventar", eare va avea urm5torur cuprins:
,,Valoare cl5dirb = 5,405.923,g4 lei,
Valoare teren = 652"050,00 lei",,

Art"2"

HotE16rea eonsiliului Jude[e:an BuzEu nr,36/19gg privind
insugirea Inventarului bunurilor eare.. aparlin domeniului publie
al judefului
[3uz6u, cu modifiebrile gi eomplet5riie illterioare,

corespurrz5tor.

'

--'-t s€ modifie5 ?n mod

Art"3" Seeretarul jude$ului va asigura comuRicarea hot5rSrii autorit5filor
gi institugiilor
interesate.

PIREgEDENTTE/
NEi:E-

ryEGEU

NTFR/ASEMNEAUAT

ARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU R.ENTIU GAVRILA
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r. 128
Buziu, 26 IUNIE 2014

-

Hot5rSrea a fost adoptat5 cu
consilieri
Consiliului Judelean BuzEu.

judefeni prezengi

Ni

- abtineri de cei 30

31 voturi "peRtru",

voturi ,,impotriv5",

gi

Fregedintele
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PRESEDINTE

DISPOZITIE NR. 179

privind reevaluarea domeniurui public gi al domeniului
privat al judetului Buzdu 9i actualizarea valorilor acestora
cu diferenlele rezultate din reevaluarea activelor fixe
corporale din domeniul public 9i privat care nu se
amortizeazH

Pregedintele Consiliului judelean BuzEu;
Av6nd in vedere:

Dispozilia PreSedintelui Consiliului judelean Buz5u nr,433/2OLS
privind actualizarea componenlei comisiei de reevaluare a
activelor fixe corporale aflate ?n domeniul public ai privat al
. judetului BuzEu care nu se amortizeazd;
- Metodologia de reevaluare a activelor fixe corporale aflate ?n

domeniul public $i privat al judelului BuzEu care nu s€)
amortizeazE aprobatE prin Dispozilia Pregedintelui Consiliului

-

-

judelean Buz5u nr.433/2015;
Proces Verbal nr,L6649/20.72.20t0 al Comisiei de reevaluare a
activelor fixe. corporale aflate ?n domeniul pubic ai privat al
judetului Buzbu care nu se amortizeazd;
prevederile Ordinului nr.347L/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe
corporale aflate in patrimoniul instituliilor publice;
prevederile Ordinului nr.19t7/2005 pentru aprobarea Normelor
rnetodologice privind organizaea gi conducerea contabilitd!ii
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institu!iile publice gi
instructiunile de aplicare a acestuia cu modlfic5rile 9i complet5rile
ulterioare;

prevederile Ordonantei nr.B1/2003 privind reevaluarea gi
amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
i

-

nstitutiilor publice

prevede.

;

rile Legii contabilitSlii

nr.B2/Lg9L, republicatS,

modific5rile gi complet5rile ulterioare,

cu

tn temeiul art. Lo4, alin. (1), lit. "c", alin.(4) lit.'a,, gi art.106 din
Legea nr.2L5/2001 a administraliei publice locale, republicat;, cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare,

DISPUNE:
BuzEu

Art.1. Se aprob5 menfinerea valorii domeniului public al judelului

in suma de 757.540,003,95 lei, reprezentSnd valoarea activelor fixe

corporale din domeniul public care nu se amortizeazE la data de 31.12.20t6,
inaintea reevaluErii, prev5zute in anexa nr.1.

Art.2. Se aprobb diminuarea valorii domeniului privat al judelului
BuzEu cu rsuma de 20.62A,L7 Iei, reprezentind diferengele rezultate din
reevaluarea activelor fixe corporale de natura terenurilor din domeniul privat
care nu se ilrnortizeazd, prevazute in anexa nr.2.

Art,3" Se aprobd majorarea valorii domeniului privat al judelului
Buzbu cu suma de 4.938,11 lei, reprezentind diferenlele rezultate din
reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcfiilor din domeniul
privat care nu se amortizeazd, prevazute in anexa nr"3.
Art.4" Anexele nr.1-3 fac parte integrant6 din prezenta disBozifie.

Ant"5, Directia EconomicS a Consiliului Judefean BuzEu va duce

indeplinire prevederile prezentei dispozilii"

ler

Art'6. tn cazul in care, diferenlele rezultate din reevaluarea activelor
fixe eorporale din domeniul public al judelului Buzdu impun modificSri asuprer
valorii de inventar a domeniului Bublie, actualizarea valorii de inventar;r
acestuia cu diferentele rezultate din reevaluare se va realiza prin HotSrdre ar
Consiliului Judefean BuzEu,
Art.6,, Serviciul cancelarie din cadrul Direcfiei juridice gi administra[iel
publicb localS a Consiliului judetean Buzdu va transmite prezenta dispozilier
autoritatilor gi persoanelor interesate.

BUZAU, 3O TANUARTE 201.7
PRE9EDINTE,
IVNANOEL fiUEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL IUDETULUI BUZAU
MIHAI.LAURENTIU GAVRILA
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