
 
            ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 65937  

situat în municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela 271 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în ș edinț ă 
extraordinară, 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
166/CLM/2016 prin care se propune aprobarea dezlipirii imobilului cu numărul 
cadastral 65937 situat în municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela 271; 
 - raportul de specialitate al Serviciului Evidenț ă-Administrare Patrimoniu 
ș i Licitaț ii, precum ș i avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - solicitarea  S.C. PLESA G.H.D. DALESS S.N.C. înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău cu nr. 2.506/2016;  
 - prevederile Legii cadastrului ș i publicităț ii imobiliare nr. 7 din 13 martie 
1996, republicată, cu modificările ș i completările ulterioare, ale art.. 23, lit. e, art. 
132, alin 1 respectiv art. 135 alin 1 lit. a ș i alin 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 
2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepț ie ș i înscriere în 
evidenț ele de cadastru ș i 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. Se aprobă dezlipirea terenului neproductiv, proprietate publică a 
Municipiului Buzău, cu numărul cadastral 65937, înscris în cartea funciară nr. 
65937 a UAT Buzău, situat în municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela 271, în 
suprafaț ă totală de 32.843 m.p., în două loturi, conform planului de 
amplasament ș i delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire anexat, astfel:  
      a)  Lotul 1,  în suprafaț ă de 28.258 m.p.  
      b) Lotul 2,  în suprafaț ă de 4.585 m.p.  
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 Art. 2. Se împuterniceș te Primarul Municipiului Buzău să semneze actul 
autentic de dezlipire a terenului ce face obiectul prezentei hotărâri. 

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 

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

Art.4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 
  

 PRESEDINTELE  ȘEDINTEI, 
                                  consilier Iulian - Sorin Lazăr 

 
 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZA: 

                                                                                             ȘEF SERVICIU 

                                                                              CU ATRIBUȚ II DELEGATE DE 

                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                              Roxelana Radu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 28 iulie 2016  
Nr. 138 

 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ș edinț a din 

data de 28 iulie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 

administraț iei publice locale, republicată ș i actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - 

abț ineri ș i  - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcț ie ș i 21 consilieri 

prezenț i la ș edinț ă. 


