
 
                                                        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                                              - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unui spaţiu cu destinaţia sediu partid, 

situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 203, bloc C1, parter 
 
 
 
    

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 146/CLM/21.03.2017, prin care se propune aprobarea sublocaţiunii parţiale 
a unui spaţiu cu destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, 
nr. 203, bloc C1, parter; 
 - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- 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. 1.805 şi urm. din Codul civil. 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 115, 
alin. (1), lit. b) şi art. 123, 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 sublocaţiunea parţială pentru cabinet parlamentar a 
spaţiului cu destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 
203, bloc C1, parter. 

Art.2.- Contractul de închiriere nr. 17 din 24 aprilie 1997, perfectat între 
Municipiul Buzău şi Organizaţia Judeţeană a Partidului Naţional Liberal Buzău, 
se va modifica prin act adiţional, în sensul prezentei hotărâri. 

 
 



 
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Administrare şi Verificare Fond Locativ, Serviciului Juridic, Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru  
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                        Diana Mariana Pavel  
  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 28 martie 2017   
Nr. 66  
 
 

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

data de 28 martie 2017, 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. 



           ROMÂNIA 
     JUDEŢUL BUZĂU 
    MUNICIPIUL BUZĂU 

  - PRIMAR - 
  Nr. 146/CLM/21.03.2017 

 
 

 
 

                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unui spaţiu cu 
destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 203,  

bloc C1, parter 
 
 
 

Partidul Naţional Liberal – Filiala Buzău a solicitat, prin adresa nr. 7.686 
din 17 martie 2017, modificarea contractului de închiriere perfectat cu Municipiul 
Buzău în sensul aprobării subînchirierii (sublocaţiunii) spaţiului cu destinaţia 
sediu de partid, pentru înfiinţarea unui cabinet parlamentar de către deputatul 
Cristinel Romanescu.   

Conform art. 1.805 din Codul civil, sublocaţiunea sau cesiunea nu este 
permisă decât cu acordul locatorului. 

Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea sublocaţiunii parţiale 
a spaţiului cu destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 
203, bloc C1, parter. Contractul de închiriere nr. 17 din 24 aprilie 1997 urmează 
să fie modificat prin act adiţional. 

Dreptul de sublocaţiune se aprobă exclusiv pentru înfiinţarea cabinetului 
parlamentar. 

În sensul celor de mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărăre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.  

 
 

       P R I M A R, 
                                    Constantin Toma 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

                
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

-Serviciul Evidenţă Patrimoniu, Licitaţii - 
Nr. 7.686/CLM/2017 

 
 
 
 
 

R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unui spaţiu cu 

destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 203,  
bloc C1, parter 

 
 
  

Prin adresa nr. 7.686 din 17 martie 2017, Partidul Naţional Liberal – Filiala 
Buzău solicită modificarea contractului de închiriere perfectat cu Municipiul 
Buzău în sensul aprobării subînchirierii (sublocaţiunii) spaţiului cu destinaţia 
sediu de partid, pentru înfiinţarea unui cabinet parlamentar de către deputatul 
Cristinel Romanescu.   

Potrivit art. 1.805 din Codul civil, sublocaţiunea sau cesiunea nu este 
permisă decât cu acordul locatorului. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea sublocaţiunii 
parţiale a spaţiului cu destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul 
Unirii, nr. 203, bloc C1, parter. Contractul de închiriere nr. 17 din 24 aprilie 1997 
urmează să fie modificat prin act adiţional. 

Dreptul de sublocaţiune se aprobă exclusiv pentru înfiinţarea cabinetului 
parlamentar. 

În sensul celor de mai sus anexăm alăturatul proiect de hotărâre, pentru a 
fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
 
 
             ŞEF SERVICIU,       CONSILIER, 
              Titus Samoilă                                                  Emilia – Izabela Lungu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


