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H O T Ă R Â R E 
pentru atribuirea de denumiri unor prelungiri  
de artere de circulaţie din municipiul Buzău  

  
 
   Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
   Având în vedere: 
      - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
643/2015, prin care se propune atribuirea de denumiri unor prelungiri de artere de 
circulaţie din municipiul Buzău; 
         - raportul Direcţiei Evidenţă - Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi 
economico – financiare, cât şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică 
şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
       - prevederile art. 2, lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
     În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d), art. 45, alin.(1) şi art.115, 
alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea arterei de circulaţie actuale cu denumirea de 
strada “Sporturilor” pe  tronsonul de circulaţie delimitat de str. Mesteacănului şi 
aleea  prof. dr. ing. Dorin Pavel, situat în municipiul Buzău, cu o supafaţă de 
5.490,00mp (258,00m lungime x 21,00m lăţime medie), conform anexei nr. 1,  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Arterei de circulaţie nou constituită, se atribuie denumirea de strada 
”Sporturilor”, delimitată de str. Alexandru Marghiloman şi aleea  prof. dr. ing. 
Dorin Pavel, cu o supafaţă totala de 28.920,00mp (1.446,00m lungime x 20,00m 
lăţime medie) conform anexei nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă prelungirea arterei de circulaţie actuale cu denumirea de 
strada “Dorobanţi” pe  tronsonul  de circulaţie delimitat de str. Horticolei şi  digul de 
protecţie al râului Buzău (DC 246-zonă pod Vadu Paşii) situat în municipiul Buzău, 
cu o suprafaţă de 13.960,00mp(1.374,00m lungime x 10,00m lăţime medie), 
conform anexei nr. 3,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Arterei de circulaţie nou constituită, se atribuie denumirea de strada 
“Dorobanţi”, delimitată de str. Alexandru Marghiloman şi digul de protecţie al 
râului Buzău (DC 246-zonă pod Vadu Paşii), cu o supafaţă actuală de 
46.555,00mp(3.200,00m lungime x 14,00m lăţime medie) conform anexei nr. 4,  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Evidenţă-
Administrare Patrimoniu, Cadastru şi Transporturi Locale, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Biroul  Cadastru Imobiliar 
şi Edilitar, Avizări, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Dunel 

 
 
 
 
                            CONTRASEMNEAZĂ:                                                 

                                                                 SECRETARUL  
                                                                                 MUNICIPIUL BUZĂU                                                                                                                                     

                              Ştefan Nedelcu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 ianuarie  2015 
Nr.15 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi împotrivă   şi - abţineri  

din numărul total de 23 consilieri în funcţie. 


