ROMANIA

coNsrlrul JUDETEAN

BU

zilu

norAnAne
privind stabilirea functiunii imobilului proprietate publicd a
judetului Buzdu situat in municipiul Buzdu, b-dul Nicolae
Bdlcescu, nr. 40 - fost spitar r.c Brdtianu, aflat in
administrarea Consiliului judelean Buzdu
Consiliul Judetean Buz5u,
AvSnd Tn vedere:

-

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu,
inregistrat5 sub nr. 1 1361 /2t.OB.2OL7 ;
raportul Direc[iei juridice gi administralie public5 localS inregistrat sub
nr. 1L362/2L.08.20L7;
avizul de legalitate al Secretarului judelului Buz5u dat pe proiectul
de hot5rdre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buzdu
anexate la hot5rdre;
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr. IOB/28.O4.ZOL7
privind abrogarea art. 1 din Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr.
270/2016 privind stabilirea func[iunii imobilului proprietate public| a
jude[ului BuzEu situat in municipiul Buzbu, b-dul Nicolae Bdlcescu, nr.
40 fost Spital I.C Br5tianu, aflat Tn administrarea Consiliului
judetean Buz5u - forma actualizat5;
adresa Ministerului s5n5t5[ii nr. FB 3355/2L7tg/27.07.20L7,
?nregistratb la Consiliul Judelean Buzdu sub nr. 23OO/3L.O7.ZOL7 prin
care se transmite aprobarea Ministerului Sdn5tSlii pentru schimbarea

destinatiei imobilului situat in municipiul BuzEu, b-dul Nicolae
B5lcescu, nr.40, respectiv lotul nr. 3 afiat Tn proprietatea public5 a
judetului Buzdu gi administrarea Consiliului Judelean BuzEu, din
imobil cu destina[ie sanitarS, in imobil cu destinigie de activit[li

-

culturale'
preveOerite art. 1 alin. 2 din Ordonanlei Guvernului nr. 7O/ZOO2
privind administrarea unit5tilor sanitare publice de interes judelean gi
local;

prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltfirii
regionale gi administratiei publice nr. 383/20L6 pentru aprobarea
Ghidului solicitantului, Condifii specifice de accesare a fondurilor in
cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.t/t, Axa prioritarE 5

,,imbun5tSlirea mediului urban, conservarea, proteclia gi valorificarea
durabilS a patrimoniului cultural" Prioritatea de investigii nr. 5.1
Conservarea, protejarea, promovarea gi dezvoltarea patrimoniului
natural gi cultural, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

in temeiul art. 91 alin.(l) lit. ,,f" gi art. g7 din Legea nr. 2L5/200L

administratiei publice locale, republicatS,
ulterioare,

cu modificdrile gi

a

complet5rile

vv

HOTARA$TE

:

Art. 1. (1) tn

baza aprob5rii prealabile a Ministerului SEn5t5gii, se
stabilegte functiunea de ,,Activitigi Culturale" pentru imobilul propiietate
publicd a judetului Buzdu situat in Municipiul Buz5u, B-dul Nicolae Bdlcescu,
Nr. 40 (fost Spital I.C Br5tianu), aflat in administrarea Consiliului Judelean
Buzdu;

(2) tn imobilul mai sus menlionat va fi organizat gi va funcliona
Centrul Muzeal ,,I.C BrStianu" Buzdu, in conformitat-e cu prevederile iegii
muzeelor gi colectiilor publice nr. 3Lt/2003 gi ale Hotb16rii Consiliului Judetein
Buz5u nr. 142/20t7.

Art. 3.

HotE16rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 270/20L6, modificat[
prin Hot516rea consiliului Judelean BuzEu nr. t}B/2017 se abrog5.

Art. 4 Secretarul judetului BuzEu va asigura aducerea la cunogtinga
public5 a prevederilor prezentei hot516ri, prin publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean BuzEu gi in Monitorul Oficial al judelului, precum gi
comunicarea hot5rdrii autorit5tilor, instituliilor gi persoanelor interesate.
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SECRETARUL JUDETULUI BUZAU
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Nr. 195
BUZAU, SL AUGUST 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatd cu 32 voturi -F€htru,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenfi.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 1136L121.08.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re privind stabilirea funcliunii imobilului
proprietate publicH a judetului BuzEu situat in municipiul
Buzdu, b-dul Nicolae Bdlcescu, nr. 40 - fost spital r.c
Britianu, aflat in administrarea consiliului judelean Buzdu

Prezentul proiect de hot5r6re a fost iniliat av6nd in vedere dispoziliile
imperative ale Ordonantei de Guvern nr. 70/2002 (art. 1 alin. 2) privind
administrarea unit5tilor sanitare publice de interes judelean gi local conform
cErora ,,actele de instrbinare sau de schimbare a destinaliei bazei materiale a
unit5tilor sanitare publice se poate face tn condiliile legii gi numai cu aprobarea
Ministerului SEnEt5gii. Rctele de instr5inare sau de schimbare a destinaliei bazei
materiale a unitStilor sanitare publice, fErE aprobarea Ministerului SEnEtSgii sunt
nule". De asemenea prin proiectul de hotE16re iniliat se are in vedere ca
schimbarea functionalit5tii pentru imobilul proprietate public5 a judelului Buz5u
situat in Municipiul BuzEu, b-dul Nicolae Bdlcescu, Nr. 40 fostul Spital
I.C. Br5tianu sE se realizeze in conformitate cu cerin[ele din Ghidul solicitantului
pentru POR 2014 - 2020, Axa prioritarE 5, Prioritatea de investilii nr. 5.1,
Prin HotE16rea Consiliului Judelean Buzdu nr. 270/22.11.2016 a fost
stabiliti func[iunea de activitS[i culturale pentru imobilul proprietate publicE a
judetului BuzEu situat in Municipiul BuzEu, b-dul Nicolae Bblcescu, nr. 40 - fost
9pitat I.C Br5tianu, in care urmeazd a funcliona Centrul Muzeal I.C Br5tianu.
IntrucSt stabilirea functiunii s-a realizat fErH aprobarea prealabilS a Ministerului

SEn5t5gii, articolul 1 din Hot6r6rea Consiliutui Judefean
nr. 270/22.11.2016 a fost abrogat prin HotEr6rea Consiliului Judelean

Buz5u
Buz5u

nr. 7OB/28.04. 2077 .
Consiliul Judetean BuzEu a intreprins demersurile necesare in vederea
obtinerii aprobirii Ministerului Sdn5tSlii pentru schimbarea funclionalitSlii
imobilului situat in Municipiul Buz5u, B-dul Nicolae B5lcescu, nr.40 - fostul Spitll
I.C. Br5tianu, proprietate public5 a judelului BuzEu din imobil cu destinalie
sanitarE, in imobil cu destina!ie de activitS[i culturale, aprobare care a fost
transmis5 prin adresa nr. FB 3355/Zl719/27.07.20L7.

Pentru ca functionalitatea de activitSli culturale Centrul Muzeal I.C.
Brdtianu pentru imobilul situat in Municipiul Buz5u, B-dul Nicolae B5lcescu, nr. 40
- fostul Spital LC. Br5tianu sd fie stabilit5 cu aprobarea prealabilS a Ministerului
SEn5t5tii, conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Ordonanfa Guvernului
nr. 7O/2O02 am promovat acest proiect de hot5r6re, prin care se abrogS gi
Hotd16rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 108/28.04.201,7. Dispoziliife Oih
cuprinsul acestui act administrativ nu aduc modificEri in ceea ce privegte
Hot5r6rea Consiliului Judelean Buz5u nr. t42/2017.
Sustin adoptarea proiectului de hotdr6re in forma prezentat5.

PRE$EDINTE,
PETRE
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE
PUBLTcA locelA
Nr. 1L362121,O8.2OL7
RAPORT

la proiectul de hotirire privind stabilirea funcliunii imobilului
proprietate publicS a judetului Buziu situat in municipiul
Buzdu, b-dul Nicolae Bilcescu, nr. 4O
- fost Spital I.C Britianu, aflat in administrarea
Consiliului Judetean Buziu
Prin art. 1 al HotErdrii Consiliului Judelean BuzEu nr, 270/22.Lt.2016 s-a
stabilit funcfiunea de ,,ActivitSfi culturale" pentru imobilul situat in municipiul
Buzbu, B-dul Nicolae BElcescu nr. 40 - fost Spital I.C. Br5tianu, imobil in care se
va organiza gi va functiona Centrul Muzeal ,,I.C Br5tianu" BuzEu. Fostul Spital I.C.
Brdtianu este imobil proprietate public5 a Judegului BuzEu, situat in Municipiul
Buz5u, B-dul Nicolae Bblcescu nr. 40, ce urmeazd a fi restaurat gi modernizat prin
fonduri externe nerambursabile in cadrul POR 20L4 2020, Axa prioritar8 5,
Prioritatea de investilii 5.1. tn acest sens prin HotE16rea Consiliuiui Jude[ean

-

BuzEu nr. t42/20L7 a fost aprobat proiectul ,,Restaurarea, conservarea gi
modernizarea imobilului situat in municipiul BuzEu, B-dul Nicolae BElcescu,
nr. 40 in vederea infiintErii Centrului Muzeal I.C. Br5tianu".
Ghidul solicitantului specific pentru Axa prioritarE 5, Prioritatea de Investi[ii
5.1 impune ca gi conditie necesarS pentru promovarea proiectului mai sus amintit,
schimbarea functionalit5tii clSdirii fostului pavilion central al Spitalului I.C.
Br5tianu din unitate medicalS in imobil cu destinalia de activitS[i culturale in care
va fi organizat gi va functiona Centrul Muzeal I.C Br5tianu. Av6nd in vedere cd
pentru schimbarea functionalitStii acestui imobil era necesarE aprobarea
prealabilS a Ministerului SdnEt5tii, Tn conformitate cu prevederile art. 1alin. 2 din
Ordonanfei Guvernului nr. 70L/2002, prin Hot5r6rea Consiliului Judelean Buzdu
nr. t0B/28.04.2017 a fost abrogat art. 1 din Hot5r6rea Consiliului Judelean Buzdu
nr. 270/22.LL.2076.
Odat5 cu aprobarea prealabil5 a Ministerului SEn5t5gii, transmis5 Consiliului
Judetean Buzdu prin adresa nr. FB 3355/2L719/27.07.20t7 se impune ca pentru
imobilul proprietate public5 a judetului BuzEu situat in municipiul BuzEu, B-dul
Nicolae Bblcescu nr. 40 fostul Spital I.C Brdtianu sE fie stabilit5 viitoarea
functionalitate de,,activit5ti culturale".
Proiectul de hotd16re in forma propusd are in vedere respectarea
prevederilor Ghidului specific al solicitantului pentru POR 20L4 2020, Axa
prioritarE 5, Prioritatea de investilii 5.1 precum gi a prevederilor art. 1 alin. 2 din
Ordonanfa Guvernului nr. 70/2002. De asemenea proiectul de hot5rdre este
oportun, in contextul promov5rii de c5tre Consiliul Judelean Buz5u a proiectului
cu finantare externd nerambursabilS cu titlul ,,Restaurarea, conservarea gi
modernizarea imobilului situat Tn municipiul BuzEu, b-dul Nicolae B5lcescu, nr. 40
in vederea infiin[5rii Centrului Muzeal I.C Br5tianu".
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