
              ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr  

cadastral 14637 situat în municipiul Buzău, Parcul Tineretului 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău întrunit în ședință ordinară, 
 

Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 167 CLM/2016 prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului cu 
număr cadastral 14637 situat în municipiul Buzău, Parcul Tineretului; 

- raportul de specialitate al Serviciului Evidență-Administrare Patrimoniu și 
Licitații, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- solicitarea  R C STEJARUL BUZĂU înregistrată la Primăria Municipiului 
Buzău cu nr. 1.846/27.01.2016.;  

- documentaţiile tehnice întocmite în vederea dezmembrării terenului 
proprietate Publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Parcul 
Tineretului, având număr cadastral 14637 ( nr. cad.  actual 55015 ), în 

suprafață totală de 11089 m.p.; 

- prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 

1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), 

art. 132, alin (1) respectiv art. 135 alin 1 lit. a și alin 3 din Ordinul nr. 700 din 9 

iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară; 
       În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2),lit. c şi art. 45 alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului, proprietate publică a 
Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Parcul Tineretului, cu număr 

cadastral 14637( nr. cad.  actual 55015 ), în suprafață totală de 11089 m.p., în 
două loturi, astfel:  

    a)  Lotul 1, imobilul în suprafață de 10787 m.p. situat în Buzău, Parcul 
Tineretului, proprietatea UATM Buzău; 

    b)  Lotul 2, imobilul în suprafață de 302 m.p., din care 223 m.p. sunt 

ocupați de o construcție, situat în Buzău, Parcul Tineretului, proprietatea UATM 
Buzău; 



 
-2- 

 
Art. 2 Loturile prevăzute la alin (1) sunt identificate conform planului de 

amplasament și delimitare întocmit de persoana fizică autorizată Dănuț 
Tătulescu, plan ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze actul 
autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotărâri. 

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 

Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   
 
 

 

PRESEDINTELE  ȘEDINTEI, 
                                consilier Iulian - Sorin Lazăr 

 
 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZA: 

                                                                                             ȘEF SERVICIU 

                                                                              CU ATRIBUȚII DELEGATE DE 
                                                                                               SECRETAR, 
                                                                                              Roxelana Radu 
 
Buzău, 15 iulie 2016  

Nr. 123  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în sedinţa din data de 15 iulie  2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 

cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total 

de 23 consilieri în funcţie şi  23 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 


