ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE
privind modificarea pozitiei nr. 5l din Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al judelului Buziu
Consiliul Judetean Buz;u,
Avend in vedere:
expunerea de motive a pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu, inregistratE

la nr. 7 674/24.O5.2018i
raportul Direcliei juridice 9i administratie public; local;, inregistrat la
nt. 7675/24.O5.2OlBi
referatul Comisiei speciale de inventariere, inregistrat la n r.7308/2018;
avizul de legalitate al Secretaruiui jude!ului BuzSu dat pe proiectul de
hot516 re;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judegean Buzeu anexate
la hotirere;
adresele Bibliotecii Judefene ,,Vasile Voiculescu,, BuzEu, inregistrate la
Consiliul Judetean BuzEu sub nr.6842/2018 si ff.7453/20!Bl
clrculara [4inisterului DezvoltErii Regionale 9i Administra[iei publice
nr.9647 5/30.1O.2Ot5;
Hot516rea Consiliului Judelean Buzdu nr, 36/1999 privind insugirea
Inventarului bunurilor care aparlln domeniului public al judelului Buziu, cu
modific5rile aduse prin Hot516rile Consiliului Judelean BuzEu nr, 2g4/2016
si nr. 278/20U i
HotE16rea Consiliului Judetean Buziu nr. 82/2017 pentru completarea
Inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al judetului BuzEu;
prevederile Hot;16rii cuvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc
domeniui public al statului gi ai unitElilor administrativ - teritoriale;
prevederile Hot5rerii Guvernului nr, 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul
public al comunelor, oragelor, municipiilor Si judelelor;
anexa nr.1 la Hot616rea cuvernului nr. l34B/2OOl privind atestarea
domeniului public al judelului Buz;u, precum gi al municipiilor, oragelor Si
comunelor din judelul BuzEu, modificat5 prin Hot;16rea cuvernului nr.

56r/2077;
prevederile Legii nr. 21311998 privind bunurile proprietate public;,
mod ificSrile Si complet5rile ulterioare,

cu

in temeiul art. 91 alln. (1), lit. ,,c" 5i art, 97 din Legea nr. 215/ZOOI a
administraliei publice locale, republicat;, cu modificErile si completErile ulterioare,

HorARAgrE;
Art.1.(1) La Secliunea I ,,Bunuri imobiie,, din Inventarul bunurilor care
aparlin domeniului pub ic al judelului Buzdu, pozllia nr.51 se modific; si va avea
urmatorJl cuprins:
- coloana 1 va avea urmEtorul cuprins: ,,1.6.2,,;
- coloana 2 va avea urmEtorul cuprins: ,,Biblioteca judeleanE ,,Vasile
Voiculescu" Buz;u", iar la subpozitie,,Filiald a Bibliotecii,,Vasile Voiculescu BuzEu,,;
- coloana 3 va avea urmStorul cuprinst ,,Situat in municipiul Buziu, str.
Unirii, nr. 140 A, ClSdire bibliotec5 S (partial) + p + 1E +M(partiat); StructurE: zid
+ beton, Sc =833 mp, Sd =2410 mp; ClSdire anex5, Sc = 15 mp; Teren aferent
(inclusiv pentru constructii) = 7449 mp", iar la subpozilie ,, Corp B, Situat in
municipiul Buz;u, Str. Pogtei, nr. 1; C1 - ClSdire filialS, Sc = 492,71 mp; C2 ClSdire, Sc = 88,13 mp; C4 crup sanitar, Sc = 16,72 mp; C5 - Magazie lemne,
Sc = 45,78 mpi Teren aferent (inclusiv pentru construclii) = t436 mp,,;
- coloana 4 va avea urm5torul cuprins: ,,1984 si Corp B - 2016,,;
- coloana 5 va avea urmdtorul cuprinsj ,,Valoare C;diri - 6,298.195,90 lei si
valoare teren - 652.050 lei la subpozilie Valoare ClSdiri Corp B - 58,2OO lei si
va oare te en - 359.000 lei ';
- coloana 6 va avea urm5torul cuprinsi ,,Legea ff. Z!3/tggg; Hot;rarea
Consiliului ludeiean BuzEu nr. 361t9991 HotSrerea Consiliului Judetean BuzEu nr.
294/2076, HotErarea Consiliului Judelean Buz;u nr. 2tB/2O7f, in administrarea
"Bibliotecii Judelene "Vasile Voiculescu" BuzEu pe toatS durata function;rii
conform Hot;rarea Consiliului ludetean Buziu nr.11O/2OO3j Carte funciarA nr,
56945 si la
^subpozilie ,,Hotd16rea Consiliului Local al [/]unicipiului Buz;u
nr.77 9 / 2076, In administrarea "Bibliotecii ludetene,'Vasile Voiculescu,, Buziu pe
toatS durata funclion;rli, conform HotArarii Consiliului ludetean Buz;u nr.
269/2O16, Carle funciara 1r. 5Bt 58 '.
(2) Situatia actualizatE a poziliei nr. 51 este prezentat5 in anexE, care
face parte integrantS la prezenta hotErAre,

Art.2,(1) Hot;rarea

Consiliuiui Judelean BuzEu nr. 36/1999 privind
insugirea Inventarului bunuri or care alcdtuiesc domeniul public al Judelului buzEu,
cu modificdrile aduse prin HotErarile ConsiliuluiJudelean BuzEu nr,29412016 9i nr.
278/2017 se modific; conform art,l din prezenta hot;rAre,

(2)

Hot516rea Consiliului Judelean BuzAu ff.B2l2OL7 privind
completarea Inventarului bunurilor care alc;tuiesc domeniul public al Judelului
Buzdu se abrogS,

Art.3. Direclia pentru admlnistrarea patrimoniului 9i investilii va

procedura de actualizare a c5rlii funciare aferente imobilului
Judelene "Vasile Voiculescu" Buziu - Corp B,

-

demara
Filial; a Bibliotecii

Art.4. SecretarulJudelului BuzEu va asigura comunicarea prezentei hotSrari
Institutiei Prefectului - ludetul Buz5u, Bibliotecii ludelene ,,Vasile Voiculescu,,
BuzEu, precum gi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judelean Buz5u,

PRE9EDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
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CONTRASEMNEAZi
ECRETARUL ]UDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA
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Nr.125
BUZAU,31 MAr 2018
HotirArea

a

fost adoptati cu 31 voturi -pentru", - voturi ,,impotrivS",

- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 7614/24,05,2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hoti16re privind modificarea pozitiei nr,51 din
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al

judetului Buziu

Potrivit art,9 alin.(4) din Legea nr.21311998, Consiliul Judelean BuzEu a
solicitat prin Hoti16rea nr.17Ol28.O7 .2016 trecerea imobilului situat in municipiul
Buzdu, strada Pogtei nr.1, din domeniul public al municipiului Buz;u in domeniul
pu blic a1 judetului BuzEu.
Consiliul Local al municipiului BuzEu a aprobat prin Hot;16rea nr.179l
29.O9.2016 trecerea acestui imobil din domentul public al municipiului BuzEu in
domen;ul pub ic aljudelulu: BuzdLr.
Ulterior aprobErii acestui transfer de proprietate Consiliul Judetean Buz;u a
adoptat HotEr,area ff.82/23,O3,2017 prin care a completat Inventarul bunuriior
care aparlin domeniului public al judelului BuzEu cu pozitia nr.B513.
Urmare adresei Primdriei municipiului BuzEu nr.1177 4/lB.O4.2018, prin
care ne aduce la cunogtinlS faptul cd un corp de clSdire

in teren (fiind

-

C6 (Beci) nu se reg5seste

astupat de-a lungul timpului), Compartimentul administrare

domeniu public si privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean
BuzEu a intocmit Nota justificativd nr.7273/2O!9. prin aceast; not5 justificativE
se propune modificarea pozitiei nr.B51r din Sectiunea I a Inventarului bunurilor
care aDarlin domeniului public al judelului Buz;u, in sensul eliminErii de la coloana
"elemente de identificare" a corpului C6-Beci.
Referitor a acest bun imobil, conducerea Bibliotecii judelene ,,Vasile
Voiculescu" BuzSu a solicitat, prin adresa nr.997l08.05,2018, schimbarea
denumirii cuprinse in anexa la Hot;rerea Consiliului Judelean Buzeu nr,BZ/2O17,
din "Bibliotec5 gcolarE de cartier, Filiala Bibliotecii Judelene ,,Vasile Voiculescu,,
BuzEu" in ,,Biblioteca Judeteand "Vasile Voiculescu,, Buz6u - Filiala Corp 8,,.
Comisia specialS de inventariere gi-a insugit propunerile de modificare
rezultate din Nota justificativE 9i din adresa nr. 997lOB,O5.201B a conducerii
Biblioteciijudelene "Vasile Voiculescu" Buziu si a intocmit Referatul de necesitate
nr.l3OB/2OlB.

De asemenea, conduceTea Bibliotecii judelene ,,Vasile Voiculescu,, Buz6u

solicitat, prin adresa nr.112!/21,05.2018, schimbarea denumirilor actuale
corpurilor de cl;diri C1 si C2,

a

ale

Din analiza Referatului de necesitate al Comisiei speciale de inventariere si
a adreselor conducerii Bibliotecii judelene ',Vasile Voiculescu,,BuzEu mentionate,
rezultE necesitatea completdrii pozitiei nr.51 cu bunul imobil - Fiiiala Corp B, a1e
cErui date de identificare au fost stabilite in anexa la Hot;16rea Consiliului
Judetean Suzdu nr.82/2077, precum si modificarea acestor date astfel:
- coloana ,,Denumirea bunului,, va avea urmitorul cuprinsi ,,Biblioteca
.ludeleani "Vasile Voiculescu" Buziu - Filiala Corp 8,,;
- coloana,,Elemente de identificare,,va avea urmdtorul cuprins! ,,Municipiul
BuzSu/ strada Pogtei nr.1; C1 - CtAdire fitia ldt Sc=4gzJL mp; C2 - Clidire,

Sc=88,13 mp; C4 - Grup sanitar, Sc=L6,72 mp; CS - Magazie lemne,
Sc=45,78 mp; Teren aferent (inclusiv pentru constructii)= 1436 mp-.
- coloana "Situatia juridicE actualS, Denumire act proprietate sau alte acte
doveditoare" va avea urmStorul cuprinsi ,,Hot6rarea Consiliului Local al
Municipiului Buzeu nr.L79 I 2016, in administrarea,,Bibliotecii Judetene
"Vasile Voiculescu" Buziu pe toati durata functionArii, conform Hotirarii
Consiliului ludetean Buzeu nr,269/2016, Carte funciari nr. 58158,,,
Odatd cu modificErile propuse pentru Filiala Corp B s-a efectuat

Si

o evaluare

preliminarE a clSdirilor 9i terenului aferent acestui imobil, in baza Ghidului
Asocialiei Nalionale a Eva uatorilor Autorizati din RomAnia (ANEVAR), potrivit
Ghidului Asoclaflei Nationale a Evaluatorilor Autorizafi din Romenia a rezultat
valoarea clSdirlior de 5B.2OO lei, iar a terenului aferent de 359.OOO lei.
Prin HotSrarea Consiliului ludelean suzeu nr.294/2O16 s-a aprobat
modificarea datelor de identificare ale bunului - Biblioteca Judetean6,,Vasile
Voiculescu" Buziu. iar prin Hotirerea cuvernului nr. 567l2OI7 au fost atestate
aceste modlficEri, Ulterior atest;rii a fost modificatE valoarea de inventar prin
HotEr5rea Consiliului Judetean Suziu ff .278 I 2077.
Pentru a reliefa situalia actualizat; a bunurilor imobile inscrise la pozitia
nr.51 din Sectiunea I a Inventarului bunurilor care apar[in domeniului public a]
judelului Buzdu s-a intocmit anexa la proiectul de hot5rare,
in aplicarea prevederilor Legii nr,213l1998 9i ale Legii nr.2t5/2OOl, an
elaborat prezentul proiect de hotSrare pe care il supun dezbateril gi adoptErii
plen u lu i Consiliu lu i ludelean Buz; u,

PRESEDINTE,
PETRE

a'

- EMANOIL NEAGU
../..,

coNsrLruL IUDETEAN BUZAU
Directia juridici 9i
administratie publici localS
Nr. 76L5/24,05.2018

RAPORT

la proiectul de hotir6re privind modificarea poziliei nr. Sl din
Inventarul bunurilor care aparlin domeniului public al
judegului Buziu

Analiz6nd proiectul de hot;rSre iniliat de c5tre pregedintele Consiliului
ludelean Buz5u am constatat urmEtoarele:

-

respectA cerin!ele ivlinisterului DezvoltErii Regionale gi Administraliei
Publice transmise prin Circulara ff . 9647 5 / 30, lO.2015;

- respect5 prevederile Legii nr, 213l1998 privind bunurile proprietate
publicE, cu modificdrile gi complet;rile ulterioare;
- respectd prevederile Legii nr.215/2001 a administraliei publice locale,
cu modificSrile gi complet5rile ulterioare;

Av6nd

in

vedere cele menlionate mai sus propunem adoptarea
proiectului de hot5r5re in forma prezentat; de cStre iniliator,

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA

