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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hot5rire privind modificarea unor pozitii
din rnventarul bunurilor care aparlin domeniului public
al judetului Buz6u

Prin Hot5rdrea Consiliului Judelean BuzSu nr.36/L999 s-a insugit

Inventarul bunurilor care aparlin domeniutui public al judelului
Buziu, iar prin Hot5rSrea Guvernului nr. L34B/2OOL, publicat| in
Monitorul oficial al Romdniei, partea

I, nr. 6zL/zoo1

gi 62 L bis/2ooL,

a fost atestat domeniul public a! judelului Buz5u, precum gi al
municipiilor, oragelor gi comunelor din judelur BuzEu.
Consiliul Judetean Buzdu, in baza atribuliilor de administrare

a

bunurilor care aparlin domeniurui public al judelului BuzHu,
intention eazd sE promoveze, in calitate de aplicant, mai multe cereri
de finantare in cadrul p.o. R. zoL4 zo2o, Axa prioritard 3
Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1. - Sprijinirea eficienlei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei gi a utiliz5rii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clSdirile publice gi
in sectorul Iocuinlelor, operaliunea B clddiri pubtice. pentru
accesarea acestor fonduri europene se impune ca la documentaliile

aferente cererilor de tragere sd se depuni Si documente care sd
ateste apartenenta bunurilor care fac obiectul cererilor de finanlare la
domenlul public al judelului, atestat prin HG nr. 1 348/zooL, cu
modific5 ri le u lterioa re.

intruc6t, de la atestarea domeniului public de interes judelean
gi p6n5 in prezent, pentru un num5r de bunuri au fost intocmite c54i

funciare gi au fost realizate o serie de investilii prin poR 2oo7 - 2oL3
Axa prioritarE 3 tmbunEtdgirea infrastructurii sociale Domeniul
major de intervenlie 3.4 - Reabiliatrea, modernizarea, dezvoltarea gi
echiparea infrastructurii educa[ionale preuniversitare, universitare gi
a infrastructurii pentru formare profesionalS continuS, investilii ce au
adoptate prin mai multe hot5rdri de consiliu judelean pentru
modificarea Hotd16rii Consiliul Jude[ean BuzEu nr.36/1999. tn acest

sens/ pentru clSdirile care fac obiectul cererilor de finanlare se
impune actualizarea poziliilor din Inventarul bunurilor care aparlin
domeniului public al judelului Buz5u.
Aparatul de specialitate al Consiliului judelean a fdcut
demersurile pentru inscrierea acestor bunuri imobile in cartea
funciarS, conditie stabilitd de cdtre Ministerul Dezvoltirii Regionale gi
Administratiei Publice prin circutarele transmise Consiliului Judelean
BuzE u .

1n consecin!5, prin proiectul de hot5rdre anexat se propune
aprobarea modific5rii unor din Inventarul bunurilor care aparlin

domeniului public

al

judelului BuzEu, insugit prin

HotH16rea

Consiliului Judetean Buzdu nr.36/L999, cu modific|rile gi complet5rile
ulterioare gi atestat prin HG nr. L34B/2001, respectiv:
Av6nd in vedere cele menlionate, am elaborat prezentul proiect
de hot5rdre pe care il propun adoptdrii in forma prezentat5.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotdrSre privind modificarea unor pozilii din
rnventarul bunurilor care aparlin domeniului public
al judetului Buziu

Analiz6nd proiectul

de hot5rSre ini[iat de c5tre pregedintele

consiliului Judetean Buz5u am constatat urmdtoarele:
- este oportun5 elaborarea.. acestui proiect de hotSrdre Tn scopul
promov5rii unui proiect de hot5r6re a Guvernului pentru modificarea
Anexei nr.1 la HG nr. L348/2OOL, necesitate impus5 de accesarea
fondurilor europene nerambursabile in cadrul p.o.R. 20 14 - 2020, Axa
prioritarE 3 - Sprijinirea tranziliei c5tre o economie cu emisii sc5zute
de
carbon, Prioritatea de investifii 3.1. - Sprijinirea eficienlei energetice, a

gestiondrii inteligente

a

energiei

gi a utilizSrii energiei di}1 srise

regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clSdiriie publice gi in
sectorul locuintelor, operaliunea B - cl5diri publice;
- este conform5 cu cerinlele Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi
Administratiei Publice transmise prin Circulara nr.g6475/3O.f O.iOf S;
- respect5 prevederile Legii nr.213/tgg} privind bunurile
proprietate publicS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
- respect5 prevederile Legii nr.2!5/zOOt privind administralia
public5 localS, cu modific5rite gi complet5rile ulterioare;
Avdnd in vedere cele menlionate mai sus propunem adoptarea
proiectului de hot5r6re in forma prezentat5 de cdtre iniiiator.
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