ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului
Buzău a terenurilor aferente unor locuri de joacă
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
245/CLM/16.05.2017, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor locuri de joacă;
- raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu, nr.
13.023/2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzău;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 858 – 863 din Codul Civil;
- prevederile art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, republicată;
- prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată.
- prevederile art. 120, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b)
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 atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău a
terenurilor aferente unor locuri de joacă, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- După înscrierea în cartea funciară, Serviciul Administrare
Patrimoniu va completa în mod corespunzător, inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al municipiului Buzău cu bunurile imobile prevăzute în
hotărâre.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Administrare Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Lambru Daniel

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Radu Roxelana

Buzău, 26 mai 2017
Nr. 158

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. (3) 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
la Hotărârea nr. _____ din 26 mai 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Anexă
la proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului
Buzău a locurilor de joacă
Suprafaţa
totală a
terenului
(m.p.)
390

NR.
CRT.

Pozitia din H.G.
1348/2001

Terenul aferent locurilor de joacă

1.

1387

BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU BL.8-9

2.
3.
4.
5.

1391
1388
1395
1398

BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU BL.25
BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU BL.22
BULEVARDUL UNIRII BL.12B
STRADA UNIRII BL.A1-B1-C1 (Hotel Coroana)

670
296
195

6.
7.

1397
1403

STRADA TUNEL
STRADA FRĂSINET lângă BL.B2

192
239

8.

1402

STRADA FRĂSINET CARTIER MICRO III
BL.B6

391

9.

-

STRADA FRĂSINET lângă BL.B10

247

10.

-

INTERSECŢIE STR. AUREL VLAICU cu
STRADA ŞANTIERULUI

205

11.

-

BULEVARDUL UNIRII GRUPAREA BL.16

121

12.

-

CARTIER MICRO V “ŞCOALA ION
CREANGĂ”

144

13.

-

BULEVARDUL UNIRII BL.104-105

215

14.

-

CARTIER OBOR BL.4A-5

95

Semnatura si stampila societatii

117

