ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea inventarului domeniului
public al Municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
extraordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr.429/CLM/31.08.2017, prin care se propune modificarea şi completarea
inventarului domeniului public al Municipiului Buzău;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 22.576/31.08.2017 al Serviciului
Administrare Patrimoniu 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 administraţia publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.
1.496/2008;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi
art.120, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra\iei publice locale, republicat`,
actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La Secţiunea I " Bunuri imobile " din inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al municipiului Buzău, poziţia nr. 1524 se modifică şi se
completează după cum urmează:
- coloana " Elemente de identificare " se modifică şi va avea următorul cuprins:
" strada Horticolei nr. 50, Nr. cadastral 59903, nr. carte funciară 16.402; teren
intravilan cu suprafaţa de 25.744 m.p.; Clădiri numerotate de la C1 la C15, cu

următoarele suprafeţe construite la sol: C1=12 m.p. -cabină poartă; C2=516 m.p. corp tehnic ; C3=7 m.p. -cabină poartă; C4=913 m.p. -şcoala veche ; C5=719 m.p.
-internat ; C6=26 m.p. -post transformare; C7=612 m.p.-sală sport ; C8=652 m.p. cantina; C9=364 m.p. -atelier ; C10=71 m.p. -garaj ; C11=54 m.p. - magazie;
C12=7 m.p. -anexa ; C13=608 m.p. -spălătorie ; C14=90 m.p.- beci; C15=139
m.p.- hidrofor; în acest imobil funcţionează "Liceul Tehnologic Henri Coandă
Buzău", denumire dată în anul 2012;
- coloana " Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă " se completează cu
”fosta Şcoală profesională Căi Ferate din Buzău, înfiinţată în 1914, fost Grupul
Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Buzău până în 2012”;
- coloana " Valoare de inventar " se completează cu 68.463.235.939 lei;
- coloana " Starea juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte
doveditoare " se completează cu ”Hotărârea nr. 127/2004 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău; Protocol nr. 6017 din 26. 04. 2004”.
Art.2.- Imobilul are Nr. cadastral 59903 şi este înscris în cartea funciară cu
nr. 16.402 conform extrasului de carte funciară anexa la prezenta hotărâre.
Art.3.- Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează în mod corespunzător prezentei hotărâri.
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare
Patrimoniu şi Serviciului Financiar – Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Fănică Bârlă

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Roxelana Radu
Buzău, 5 septembrie 2017
Nr. 256

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 5 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.
(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 22 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul
total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

