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                      ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii IANUARIE 2023 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: 

Având în vedere: 

- art. 163, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Buzău nr. 239/28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău, 

- prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art.196, 

alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

  ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, 

pentru JOI, 26 ianuarie 2023, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local 

al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, 

etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).     

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:  

 

1. Proiect de hotărâre nr. 294/05.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Ansamblu 

rezidențial - Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de 28.5 ha din 

Tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a 

municipiului Buzău, județul Buzău”; 

 

2. Proiect de hotărâre nr. 319/27.12.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Buzău nr.16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților 

precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului 

S.C. Trans Bus S.A.; 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 1/09.01.2023 pentru aprobarea trecerii imobilului „Clădire 

cămin de bătrâni” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Comunei 

Mihăileşti, județul Buzău; 

 

 4. Proiect de hotărâre nr. 2/10.01.2023 privind constituirea UAT Municipiul Buzău ca 

parte civilă în dosarul penal  nr. 33/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație 

și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești; 

 

 5. Proiect de hotărâre nr. 3/13.01.2023 pentru aprobarea achiziției publice de servicii 

de consultanță juridică;  
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 6. Proiect de hotărâre nr. 4/17.01.2023 privind aprobarea dobândirii de către 

Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în 

municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de 

proprietate de către soţii M.V. – V. și M.D. – G.; 

 

7. Proiect de hotărâre nr. 5/17.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei 

părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al 

Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;  

 

8. Proiect de hotărâre nr. 6/18.01.2023 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare 

începând cu luna ianuarie 2023 în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2022 

de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

al societății, pe anul 2023; 

 

9. Proiect de hotărâre nr. 7/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de 

cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de 

membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023; 

  

10. Proiect de hotărâre nr. 8/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de 

cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de 

membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2023;   

 
11. Proiect de hotărâre nr. 9/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de 

lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, 

apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la Sport Club Municipal GLORIA 

Buzău; 
 

12. Proiect de hotărâre nr. 10/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de 

lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, 

apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la 

cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și 

instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării 

contribuției lunare; 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 11/19.01.2023 pentru aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere şi a cuantumului contribuţiei  de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în 

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău; 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 12/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” 

S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 13.00; 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 13/19.01.2023 pentru aprobarea bugetului Municipiului 

Buzău pe anul 2023; 

 
16. Proiect de hotărâre nr. 14/19.01.2023 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2023; 

 

17. Proiect de hotărâre nr. 15/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. 

Buzău din data de 17.02.2023, ora 12.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 12.00; 
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  18. Diverse – Raportul nr. 633/18.01.2023 privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav angajați de Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău 

în perioada 01.01.2022-31.12.2022. 

 

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția 

consilierilor locali în format electronic. 

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în 

cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul 

Secretarului General al Municipiului Buzău. 

 

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate, astfel: 

-proiectele de la pct. 1-5 de pe ordinea de zi au fost inițiate de către primarul 

municipiului Buzău; 

-proiectele de la pct. 6–13 și 15-16 de pe ordinea de zi au fost inițiate de domnul 

viceprimar Ionuț-Sorin Apostu; 

-proiectele de la pct. 14 și 17 de pe ordinea de zi au fost inițiate de doamna viceprimar 

Oana Matache.  

 

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate 

Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare. 

 

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, 

www.primariabuzau.ro 

 

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura 

aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii. 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

Ionuț-Sorin Apostu 

 

 

 

 

                                              

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 20.01.2023         

Nr. 35 
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