ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru majorarea suprafeței de teren atribuită în folosință
gratuit Fundației „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău
Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 12688/09.09.2020;
- raportul comun al Direcției pentru administrarea patrimoniului și
investiții și Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat
sub nr. 12689/09.09.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- solicitarea Fundeției „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău, înregistrată
sub nr. 12185/2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind
atribuirea, în folosință gratuit, a unei suprafețe de teren de 101 mp.
Fundației „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău, modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 87/2020;
- prevederile art. 349-359 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru
modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019,
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „c“, alin. (4) lit. a) și art. 182 alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. I. (1) Se aprobă majorarea suprafeței de teren, atribuită în folosință
gratuit Fundației ”Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău, de la 101 mp. la 153 mp.
din terenul de 27.107 mp. aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău, situat în
municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7.
(2) Suprafața de teren nou rezultată este prevăzută în schița –
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr. 278/2015 se abrogă.
Art. III. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții – prin
reprezentanții desemnați și Fundația ”Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău vor
proceda la întocmirea procesului-verbal de predare-primire a suprafeței nou
rezultate, iar Direcția juridică și administrație publică locală va elabora forma
actualizată a contractului de comodat, inclusiv cu modificările din Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. 87/2020.
Art. IV. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, persoanelor juridice interesate,
precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 170
BUZĂU, 17 SEPTEMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 12688/09.09.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru majorarea suprafeței de teren
atribuită în folosință gratuit
Fundației ”Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 278/2015 s-a atribuit în
folosință gratuit Fundației ”Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău o suprafață de
teren de 101 mp. din terenul aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău în
scopul

amplasării

unei

construcții

modulare

ușoare

necesare

desfășurării

activităților fundației. Termenul folosinței gratuite a fost stabilit la 5 ani.
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 87/2020 s-a
aprobat prelungirea termenului inițial, după expirare, cu încă 5 ani.
Fundația solicită majorarea suprafeței de teren de 101 mp. inițial
atribuită în folosință gratuită cu încă 34 mp., astfel încât, în condițiile pandemiei
COVID-19, să își reorganizeze circuitele funcționale.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATROMONIULUI ȘI INVESTIȚII
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 12689/09.09.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru majorarea suprafeței de teren
atribuită în folosință gratuit
Fundației ”Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău

Proiectul de hotărâre inițiat este în concordanță cu reglementările din
actele administrative invocate în preambul și adoptate de Consiliul Județean
Buzău.
Majorarea suprafeței de teren dată în folosință gratuit nu afectează
exercițiul dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență Buzău
asupra terenului aferent total.

DIRECTOR EXECUTIV,
Petre Iulian

DIRECTOR EXECUTIV,
Mirela Oprea

