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-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea 
denumirii drumului situat în municipiul Buzău, aflat în prelungirea arterei de 

circulaţie existentă, cu denumirea de  “ Intrarea Plaiului ” 
 

   Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
   Având în vedere: 
             - expunerea  de  motive  a  primarului  municipiului  Buzău,  înregistrată  
sub  nr.  239/CLM/2016, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul 
public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului public situat în municipiul 
Buzău aflat în prelungirea arterei de circulaţie existentă, cu denumirea de  
“Intrarea Plaiului”; 
           - raportul Direcţiei Evidenţă-Administrare Patrimoniu, Cadastru si 
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
          -  prevederile  art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile  
proprietate publică, cu modificarile şi completările ulterioare; 
          -  prevederile art. 554, art. 858-863 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil, republicată; 
           -  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) , alin. (3) 
şi art.115, alin. (1), lit. b), art. 120 alin. (1)  şi art. 123, alin. (1) si (2) 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.- Artera de circulaţie cu denumirea de „Intrarea Plaiului” se 
prelungeşte cu tronsonul de drum delimitat de imobilele cu numerele cadastrale 
63642, 16931, respectiv numerele cadastrale 16934 şi 16933 situat în municipiul 
Buzău având o suprafaţă de 233 mp (67,47m lungime x 3,14 m lăţime medie), 
conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi anexei nr. 1 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.- Întreaga arteră va purta denumirea „Intrarea Plaiului” şi va fi 
delimitată de fundătura Viilor şi imobilele proprietate privată din strada Rahovei, 
cât şi de imobilul cu numărul cadastral 16934, cu o suprafata totala de 899 mp 
(216,47m lungime x 3,80 m lăţime medie), conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.3.- Se atestă apartenenţa  la domeniul public al municipiului Buzău a 
drumului menţionat la art.2 
          Art.4.- Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare se completează  în 
mod corespunzător  prezentei hotărâri. 
          Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Evidenţă-
Administrare Patrimoniu, Cadastru şi Transporturi Locale, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Evidenţă  a  Persoanelor,  Serviciul Relaţii  cu  
Publicul, Organizare  Alegeri  şi  Biroul  Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, 
Serviciul Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciul Financiar –
Contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu 
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                                                                                  SECRETAR, 
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Buzău, 29 septembrie 2016 
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 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data 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. 

 

             


