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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea punctului nr. 1 din anexa nr. 1, modificarea anexei 

nr. 2 si a anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 271/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din 

proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului 
şi  reglementarea juridică a terenurilor aferente 

 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub numărul 238/C.L.M./2017,prin care se propune modificarea punctului 
nr. 1 din anexa nr. 1, modificarea anexei nr. 2 si a anexei nr. 3 la Hotărârea 
nr. 271/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind trecerea 
locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în 
proprietatea publică a statului şi  reglementarea juridică a terenurilor 
aferente; 
 - raportul de specialitate al Serviciului Administrare şi Verificare Fond 
Locativ înregistrat sub nr. 12930/2017; 

- Avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

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

-  Avizul Comisiei pentru muncă ș i protecț ie socială a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
          -  prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulrterioare; 
  -  dispoziţiile Hotărârii nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Buzău; 
 - Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
nr. 68117/29.08.2013; 
 - Adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. 8559/05.06.2013 şi 
respectiv, nr. 21072/23.11.2015 



 -prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 
115, alin. (1), lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată:  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1. -   Punctul nr. 1 din anexa nr. 1 la  Hotărârea  nr. 271/2016, 
se modifică şi va avea  conţinutul şi forma potrivit machetei prevăzută la 
anexa nr. 1 care este parte integrantă la prezenta Hotărâre. 
            Art.2. -   Anexa nr. 2 la  Hotărârea  nr. 271/2016, se modifică şi va 
avea  conţinutul şi forma potrivit machetei prevăzută la anexa nr. 2 care 
este parte integrantă la prezenta Hotărâre. 
            Art.3. -  Anexa nr. 3 la  Hotărârea  nr. 271/2016, se modifică şi va 
avea  conţinutul şi forma potrivit machetei prevăzută la anexa nr. 3 care 
este parte integrantă la prezenta Hotărâre. 
  Celelalte dispoziţii din Hotărârea  nr. 271/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău,  rămân valabile. 
       Art.4. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Financiar–Contabil, şi Serviciul  Administrare şi Verificare Fond Locativ  va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier   Lambru Daniel 

 
 
 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                         Roxelana Radu                         
                                                  
Buzău , 26 mai 2017 
Nr.152 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 26 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 

45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, -- abţineri şi -- 

voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  17 consilieri 

prezenţi la şedinţă. 



                                                                                  
                                                                      ANEXA  1 
                                         la Hotărârea nr.  ____ din data de 26 mai 2017 
                                               a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE  

a construcţiilor de locuinţe care se transmit din proprietatea publică a 
Primăriei Municipiului Buzău în proprietatea publică a statului 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea construcţiei, adresa 
imobilului 

Persoana juridică de la 
care se transmite 

construcţia 

Caracteristicile tehnice ale 
construcţiei 

1 Bloc de locuinţe 3 B, Bd.  1 
Decembrie 1918, municipiul 

Buzău 
Nr. cadastral 63617  

 
Municipiul Buzău 

Aria construită (Ac) = 401 mp 
Aria desfăşurată construită  

(Adc) -3570 mp. 
Număr de apartamente: 

 cu o cameră = 32 
cu două camere =15 

Valoarea de inventar al imobilului 
este de 1.896.039,17 lei 

2 Bloc de locuinţe D4 A, str. 
Gârlaşi, cartier Dorobanţi II, 

municipiul Buzău 
Nr. cadastral 63853 

 
Municipiul Buzău 

Aria construită (Ac) = 255 mp. 
Aria desfăşurată construită  

(Adc) -1020 mp. 
Număr de apartamente: 

 cu o cameră = 14 
cu două camere =2 

Valoarea de inventar al imobilului 
este de 744.065,67 lei 

3 Bloc de locuinţe I 17, str. 
Primăverii, cartier Dorobanţi II, 

municipiul Buzău 
Nr. cadastral 63831 

 
Municipiul Buzău 

Aria construită (Ac) = 254 mp. 
Aria desfăşurată construită  

(Adc) -1016 mp. 
Număr de apartamente: 

 cu o cameră = 14 
cu două camere =2 

Valoarea de inventar al imobilului 
este de 744.462,82 lei 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier Daniel Lambru 

 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                       Roxelana Radu 
 



 
 

                                                              ANEXA  2 
                                     la Hotărârea nr.____ din data de 26 mai .2017 
                                          a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE  
a terenurilor care se transmit din proprietatea publică  în proprietatea 

privată a municipiului Buzău 
 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Adresa terenului Număr 
cadastral 

Cartacteristici tehnice 
ale terenului 

1 Bd. 1 Decembrie 1918, bloc 3B 
Municipiul Buzău 

63617 Aria construită = 424 

2 str. Gârlaşi, cartier Dorobanţi II, 
Municipiul Buzău  

63853 Aria construită = 255 

3 str. Primăverii, cartier  
Dorobanţi II, Municipiul Buzău 

63831 Aria construită = 254 

 
 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier Daniel Lambru 

 
 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                       Roxelana Radu 


