PROIECT
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău
de trecere din proprietatea privată a comunei Poșta Câlnău
în proprietatea privată a Județului Buzău a unor terenuri
situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:
-

-

-

-

-

referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre înregistrat la nr.19107/08.12.2021;
raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat la
nr. 19108/08.12.2021;
avizul de legalitate al Scretarului General al județului Buzău dat pe
proiectul de hotârâre;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 82/2003 privind
atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniul privat al
județului Buzău, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 118/2021 privind
aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul
Buzău;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 214/2021 privind
aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Buzău;
Partea V, Titlul II, Cap. II –Trecerea bunurilor în domeniul privat, din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.101/2006 privind
salubrizarea localităților, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

În temeiul art. 173, alin.(1), lit. c) și art. 182, alin. (1) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Buzău de trecere
din domeniul privat al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău în domeniul
privat al Județului Buzău a unor terenuri situate în comuna Poșta Câlnău,
județul Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Sistem de

management integrat al deșeurilor în județul Buzău”.
(2) Terenurile prevăzute la alin.(1) incluse în proprietatea
privată a comunei Poșta Câlnău sunt intabulate în cartea funciară, astfel:
a) extras carte funciară nr. 21371/2021- în suprafată de 45.700 mp;
b) extras carte funciară 21372/2021 – în suprafață de 40.000 mp;
c) extras carte funciară 21373/2021 – în suprafață de 2.313 mp.
Art.2. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor publice şi
persoanelor juridice interesate, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului
Judeţean Buzău.rPPP

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr.251
Buzău, DECEMBRIE 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 19107/08.12.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării
Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea
privată a comunei Poșta Câlnău în proprietatea privată a
Județului Buzău a unor terenuri situate
în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău

În contextul
dezvoltării durabile și pentru a asigura respectarea
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind
protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Județean Buzău, alături de autoritățile
publice locale /instituțiile responsabile, adoptă și implementează, la nivel
județean, strategii și proiecte menite a proteja sănătatea populației și a
îmbunătăți calitatea mediului înconjurător.
Conform prevederilor art. 7 alin.(1) din Legea nr.101/2006 a serviciului
de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, “Consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea,
organizarea și gestionarea sistemelor de management integrat al deșeurilor,
precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora”.
Consiliului Judeţean Buzău are în intenție de a realiza obiectivul de
investiții „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Buzău”, în
conformitate cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și Master Planul
pentru Sistemul de Management al Deșeurilor în județul Buzău, aprobate prin
Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 118/2021, respectiv 214/2021.
Obiectivul de investiții va fi realizat pe teritoriul comunei Poșta Câlnău
în scopul atingerii tuturor obiectivelor și țintelor stabilite privind gestionarea
deșeurilor la nivelul județului, și anume construcția a două stații de
compostare, o stație de sortare pentru deșeuri reciclabile colectate separat și
o stație de instalații pentru tratarea mecano-biologică cu biouscarea
deșeurilor reziduale colectate în amestec.

Urmare discuțiilor purtate cu persoane din conducerea Primăriei
comunei Poșta Câlnău am identificat următoarele loturi de teren care
corespund obiectivului nostru, intabulate în domeniul privat al comunei,
respectiv:
- extras carte funciară 21371 – în suprafață de 45.700 mp;
- extras carte funciară 21372 – în suprafață de 40.000 mp;
- extras carte funciară 21373 – în suprafață de 2.313 mp;
Potrivit art. 360 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale
în domeniul privat al Județului Buzău se face la cererea consiliului județean,
prin hotărâre a consiliului local respectiv.
Cererea mai sus menționată se aprobă prin hotărâre a consiliului
județean.
Această solicitare are la bază și prevederilor art. 7 alin.(2) din Legea nr.
101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, “bunurile aferente sistemului de management integrat
al deşeurilor sau părţi ale acestuia, după caz, aparţin domeniului public al
judeţului”, neputând face obiectul dezmembrămintelor dreptului de
proprietate.
În consecință, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 19108/08.12.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării
Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea
privată a comunei Poșta Câlnău în proprietatea privată a
Județului Buzău a unor terenuri situate
în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului
Județean Buzău facem următoarele precizări:
- este oportună elaborarea acestui proiect de hotărâre care vizează
solicitarea de trecerea a unui bun din domeniul privat al unei unități
administrativ-teritoriale în domeniul privat al Județului Buzău în scopul
realizării obiectivul de investiții „Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Buzău”, în conformitate cu Planul Județean de
Gestionare a Deșeurilor și Master Planul pentru Sistemul de
Management al Deșeurilor în județul Buzău;
- respectă prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de
hotărâre în forma prezentată de către iniţiator.

DIRTECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

