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JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                              - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea 

privată a municipiului Buzău 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub  
nr. 469/CLM/20.09.2017, prin care se propune aprobarea rapoartelor de 
evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău, 
situate în  cartier Orizont; 
         - raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu nr. 
24.370/19.09.2017; 

- 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;  
         - Decizia Camerei de Conturi Buzău nr. 29/18.08.2015; 
         - prevederile art. 123, alin. (3) 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 aprobă rapoartele de evaluare pentru 9 terenuri proprietate 
privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit edificate cu 
autorizaţii de construire eliberate în condiţiile legii, situate în municipiul Buzău, 
cartier Orizont, după cum urmează: 
          - lot C 404, 300 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 51.990, nr. cadastral 
4846/30, situat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu nr. 174, Autorizaţie de 
Construire 221/2015 – preţ 9900 euro – 
          - lot C 402, 300 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 51.988, nr. cadastral 
4846/28, situat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu nr. 170, Autorizaţie de 
Construire 231/2015 – preţ 9900 euro – 
                                                           



          - lot C 510, 249 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 67.149, nr. 
cadastral 67.149, situat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu nr. 130, 
Autorizaţie de Construire 197/2012 – preţ 8200 euro – 
          - lot C 522, 250 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 67.096, nr. 
cadastral 67.096, situat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu nr. 162, 
Autorizaţie de Construire 214/2015 – preţ 8250 euro – 
          - lot C 520, 287 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 52.022, nr. 
cadastral 4846/56, situat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu nr. 166, 
Autorizaţie de Construire 225/2015 – preţ 9500 euro – 
           - lot C 528, 303 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 52.036, nr. 
cadastral 4846/64, situat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu nr. 150, 
Autorizaţie de Construire 229/2015 – preţ 10.000 euro – 
          - lot C 527, 300 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 52.031, nr. 
cadastral 4846/63, situat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu nr. 152, 
Autorizaţie de Construire 230/2015 – preţ 9900 euro – 
          - lot D 128, 346 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 52.095, nr. 
cadastral 4846/92, situat în mun. Buzău, str. Pamfil Şeicaru nr. 56, Autorizaţie 
de Construire 121/2015 – preţ 11.400 euro – 
          - lot D 146, 492 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 52.148, nr. 
cadastral 52.148, situat în mun. Buzău, cartier Orizont, Tarla 31, Parcela 366, 
Certificat  de Urbanism 185/2017 – preţ 15.700 euro – 

Art.2.- 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, 
                                                                                    Radu Roxelana  
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 29 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 21 voturi 
pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă.  



 


