
                                             ROMÂNIA 
                                      JUDEŢUL BUZĂU 
                                     MUNICIPIUL BUZĂU 
                                   - CONSILIUL LOCAL – 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 pentru aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul 
public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filială a Bibliotecii 

Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
235/CLM /2016, pentru aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului 
Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filială 
a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. 
Poştei, nr. 1; 
 -raportul Direcţiei Evidenţă, Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
 -solicitarea Consiliului Judeţean Buzău nr. 401/2016; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/2016; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea  
domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
actualizată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 
51/2016  privind însuşirea inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Buzău; 
 - 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. şi 120 alin. (1) din Legea nr. 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 trecerea din domeniul public al municipiului Buzău în 
domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filială a 
Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str.  
Poştei, nr. 1, cu nr. cadastral 6542, înscris în cartea funciară nr. 14539/2010 şi 
având elementele de identificare conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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         Art.2.- Se abrogă poziţia nr. 1.630 din anexa la Hotărârea nr. 117/1999 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, actualizată conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 51/2016 privind însuşirea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Buzău. 
 Art.3.- Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin 
protocol, încheiat între părţile interesate în termen de 30 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri.  
 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 publi-
citatea prezentei hotărâri. 

 
  
 

PRESEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZA:                                                                                                                                                                          
       INSPECTOR CU ATRIBUŢII                                                                
                                                                           DELEGATE DE 
                                                                              SECRETAR,                                                                                                   

                                              George Sava                          
 
     
 
 
 
 
 
Buzău, 29 septembrie 2016 
Nr.  179 

 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de  29 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 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.    

 



                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                      ANEXA                                                       
                                                                                                                                             la Hotărârea nr.  179    din 29 septembrie  2016 

                                                                                                                                                         a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău 

 a imobilului cu destinaţia de Filială a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei, nr. 1 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Codul de 
clasificare 

 
 

Denumirea bunului 

 
 

Elemente de identificare ( adresa 
sau vecini, lungimi, suprafeţe, Nr. 

Carte Funciară, Nr. cadastral ) 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

 
Valoarea 

de inventar 
-lei- 

 
Starea juridică 

actuală 
Denumire act de 

proprietate sau alte 
acte doveditoare 

 
 

1.630 
în Anexa 

nr.2 la  
  H.G. Nr. 
1.348/2001 

 

 
 
 
 

1.6.2 
 

Imobil 
str. Poştei nr.1 
(HCL nr. 236/2002) 
 
Bibliotecă şcolară şi 
de cartier, Filiala 
Bibliotecii Judeţene 
„Vasile Voiculescu” 
Buzău 
 (H.C.L. 176/2014) 

Municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1 
C1–Corp principal, 
Sc= 492,71 mp, 
C2–Filiala „Panait Nicolae”,  
Sc=88,13 mp  
C4-Grup sanitar , 
Sc= 16,72 mp, 
C5–Magazie lemne 
Sc=45,78 mp, 
S6 – Beci 
Sc=4,41 mp 
St aferent = 1436 mp 
 

Prin O.U. nr. 30 din 
14.04.2000, terenul 
şi clădirile au intrat  
în domeniul public 
al mun. Buzău 

417200 HCL 104 din  
10 aug. 2000 
H.G. 1.348/2001 
HCL 236  
din 12 dec. 2002 
H.C.L. 176 
din 11 dec.  2014 
 
Cartea Funciară nr. 
14539,  Nr.cad. 6542 
 

 


