
                                             ROMANIA 
                                      JUDETUL BUZAU 
                                     MUNICIPIUL BUZAU 
                                    - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T A R A R E 
privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a 

recepţionării obiectivului de investiţii „Centrală termică”, Liceul Tehnologic  
„Costin Neniţescu”, str. Transilvaniei nr. 134, municipiul Buzău  

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

ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
31/CLM /2016, prin care se propune atribuirea în administrare a mijloacelor fixe 
rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii „Centrală termică”, 
Liceul Tehnologic  „Costin Neniţescu”, str. Transilvaniei nr. 134, municipiul 
Buzău; 
 - raportul Direcţiei Evidenţă, Administrare Patrimoniu, Cadastru şi 
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 modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 115, 
alin. (1), lit. b), art. 119,  art. 120, alin. (1) 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 aprobă preluarea în domeniul public al municipiului Buzău şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi înregistrarea în 
evidenţele contabile ale Primăriei Municipiului Buzău a mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca urmare a finalizării 
obiectivului de investiţii „Centrală termică”, Liceul Tehnologic „Costin 
Neniţescu”, str. Transilvaniei nr. 134, municipiul Buzău în valoare totală de 
938.174,00 lei, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Se aprobă atribuirea în administrarea Liceului Tehnologic „Costin 
Neniţescu” Buzău, precum şi înregistrare în evidenţele contabile a bunului 
public rezultat ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii  „Centrală termică”, 
Liceul Tehnologic „Costin Neniţescu”, str. Transilvaniei nr. 134, municipiul 
Buzău  în valoare totală de 938.174,00 lei, conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



 Art.3.- Predarea – primirea bunului imobil se va face în condiţiile legii, pe 
bază de protocol încheiat între părţile interesate.  
         Art.4.- După întabularea provizorie  în cartea funciară, Serviciul Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii va completa inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Buzău cu bunul imobil prevăzut în hotărâre.  
 Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Bârlă Fănică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZA: 
                                                                            SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                            Stefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
Buzău,  25 februarie 2016 
Nr.  35 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de  25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, -  abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
        


