
 
                                             ROMANIA 
                                      JUDETUL BUZAU 
                                    MUNICIPIUL BUZAU 
                                   - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T A R A R E 
 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor 

aferente garajelor situate în municipiul Buzău pe b-dul N. Bălcescu, 
 limitrof cimitirului „Dumbrava” 

 
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
203 /CLM /2016, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public 
al  municipiului  a  terenurilor  aferente garajelor situate în municipiul Buzău pe 
b-dul N. Bălcescu, limitrof cimitirului „Dumbrava”; 
 -raportul Direcţiei Evidenţă, Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
 -  în baza art. 554, art. 858 – 863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată; 
 - prevederile art. 27, art. 49, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 7/1996 privind 
cadastrul şi  publicitate imobiliară, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), 
art. 117, alin.(1) lit e), art. 120 alin. (1) şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

 
 

H O T A R A S T E : 
 

  
 Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău a 
terenurilor aferente garajelor situate în municipiul Buzău pe b-dul N. Bălcescu, 
limitrof cimitirului „Dumbrava”: 
 a)  teren în suprafaţă de 1390 mp;  
 b)  teren în suprafaţă de 211mp.  

Art.2.- Terenurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre sunt identificate 
conform planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului prevăzute în 
anexele1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3.- După întabularea provizorie  în cartea funciară, Serviciul Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii va propune completarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu bunurile imobile 
prevăzute în hotărâre.  
 Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 

  
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Iulian-Sorin Lazăr 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de  25 august 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 22 
abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  22 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 

 


