
PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării dreptului de utilizare a unui teren 
din domeniul public al Statului și administrarea Administrației 

Naționale „Apele Române” pentru obiectivul de investiții 
„Consolidare zonă alunecătoare DJ203 L km 23+300 – 23+675, 

comuna Pârscov, județul Buzău” 
 
Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 

 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului   

de hotărâre  înregistrat la nr. 9644/14.06.2022; 

 raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și  

Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții, înregistrat la 

nr.9645/14.06.2022; 

 avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

 adresa Administrației Naționale „Apele Române” - Administrația Bazinală 

de Apă Buzău-Ialomița nr.10035/M.S./2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Buzău sub nr.8888/2022; 

 expertiza tehnică a obiectivului „Consolidare zonă alunecătoare DJ203 L 

km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”, întocmită de 

către expert tehnic Stoicescu Octavian, în baza Contractului nr. 054/2020; 

 Proiectul nr. 15/2020 pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție (DALI) „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km 23+300 – 

23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”, beneficiar UAT - Județul Buzău; 

 Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1708/2020 pentru 

aprobarea conținutului - cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor 

din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională 

„Apele Române”; 

 Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 2 alin. (3) și ale art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile art. 25, alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 



 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „c” și lit. „f”, art. 182 alin. (1) și art. 196 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.(1) Se aprobă solicitarea dreptului de utilizare a unui teren din 

domeniul public Statului și administrarea Administrației Naționale „Apele 

Române/Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, în suprafață de  

1600 m.p, pentru realizarea obiectivului de investiții „Consolidare zonă 

alunecătoare DJ 203L km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”. 

         (2) Datele de identificare ale terenului aflat în domeniul public al 

Statului, administrat de către Administrația Națională „Apele Române”, aferent 

tronsonului de drum județean menționat la alin. (1) sunt cele prevăzute în 

documentația DALI. 

 

 Art.2. Dreptul de utilizare a terenului menționat la art. 1 se solicită în 

scopul încheierii Protocolului de utilizare a terenului între Administrația 

Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și UAT - Județul Buzău. 

 

Art.3. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii și Direcția 

juridică și administrație publică locală vor aduce la îndeplinire în condiţiile legii, 

prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura publicarea 

hotărârii pe site-ul Consiliului Județean Buzău, precum și comunicarea acesteia 

autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 
                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
Nr. 149 
BUZĂU, 16 IUNIE  2022 

 
 



 

  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

              PREŞEDINTE 

         Nr.  9644/14.06.2022        
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării dreptului de 

utilizare a unui teren din domeniul public al Statului și 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române” pentru 
obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ203 L 

km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău” 
 

 

Prin adresa nr. 10035/M.S./2022 Administrația Națională „Apele 

Române” - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, înregistrată la 

Consiliul Județean Buzău sub nr.8888/2022 ne-a fost comunicată necesitatea 

adoptării de către Consiliul Județean Buzău a unei hotârâri de aprobare a 

solicitării dreptului de utilizare a terenului din domeniul apelor pentru obiectivul 

de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ203L km 23+300 – 23+675, 

comuna Pârscov, județul Buzău”, în vederea încheierii Protocolului de utilizare 

a terenului între Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea 

Administrativ Teritorială - județul Buzău și pentru obținerea acordului 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în conformitate cu prevederile 

conținutului cadru al protocolului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor nr. 1708/2020. 

Pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ203 L km 

23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău” a fost întocmită expertiza 

tehnică, în anul 2020, în baza Contractului nr. 054/2020, încheiat între 

Consiliul Județean Buzău și domnul Stoicescu Octavian - expert tehnic.  

În vederea finalizării obiectivului de investiții s-a elaborat  faza de proiect 

nr. 15/2020 a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – DALI, 

beneficiar UAT Județul Buzău, „Consolidare zonă alunecătoare DJ203 L km 

23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”. 

Având în vedere prevederile legale referitoare la atribuțiile autorității 

publice județene în gestionarea patrimoniului județului, supun aprobării 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

   PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 



 

   

      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                 PUBLICĂ LOCALĂ 

  DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
     PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 

           Nr. 9644/14.06.2022 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării dreptului de 

utilizare a unui teren din domeniul public al Statului și 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române” pentru 
obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ203 L 

km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău” 
 

 
 

Analizând adresa nr. 10035/M.S./2022 a Administrației Naționale „Apele 

Române” - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița și proiectul de 

hotărâre inițiat facem următoarele precizări: 

- dreptul de utilizare al terenului este reglementat prin Ordinul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1708/2020 pentru aprobarea 

conținutului - cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul 

public al Statului și administrate de Administraţia Naţională „Apele Române"; 

- realizarea acestui obiectiv de investiții este o necesitate pentru 

menținerea într-o stare de viabilitate bună a drumului județean DJ203L pe 

teritoriul comunei Pârscov, județul Buzău. 

 Având în vedere cele menționate, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
          DIRECTOR EXECUTIV,              DIRECTOR EXECUTIV, 
 
              MIRELA OPREA                           IULIAN PETRE             


