ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului
a terenului indiviz, aferent sediului Telekom Romania Communications S.A. situat
în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR, parter
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
237/CLM/2017, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom Romania
Communications S.A., situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu,
bloc PTTR, parter;
- raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu înregistrat
sub nr. 7.291/2017;
- 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. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
- prevederile art. 121, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (1) şi 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 privat al municipiului Buzău a
terenului indiviz în suprafaţă de 38,11 m.p., aferent sediului Telekom Romania
Communications S.A., situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu,
bloc PTTR, parter, teren neînscris în cartea funciară a unităţii administrativ teritoriale şi identificat conform releveului sediu, releveu prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se va nota în cartea funciară a UAT Buzău interdicţia prevăzută de art. 21,
alin. (5) din Legea nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, respectiv
înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune,
ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul
unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea cu sarcini sub orice formă a
bunului imobil – teren până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz
judiciare generate de această lege.
Art.2.- Pentru folosirea terenului, Telekom Romania Communications S.A.
(fostă Romtelecom S.A.) va plăti anual taxa pe teren datorată conform art. 463,
alin. (2) din Codul Fiscal.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare
Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Daniel Lambru
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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.

