
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
  

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 

77/2017 privind apobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 
situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 7 

 

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

Având în vedere: 
  - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 474/CLM/21.09.2017 prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 77/2017 privind apobarea 
dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în municipiul Buzău, 
str. Chiristigii nr. 7; 

- raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu nr. 
24.572/21.09.2017 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; 

- documentaţia tehnică întocmită în vederea dezmembrării terenului 
proprietate publică a Municipiului Buzău, număr cadastral 5113 situat în 
municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 7; 

- prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 

1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), 

art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) şi alin. (3) din Ordinul nr. 

700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) şi art. 
115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I.- Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr.  77/2017 privind apobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 
5113 situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 7, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

       „Art.1. –  Se aprobă dezmembrarea imobilului cu  număr cadastral 
5113 situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 7, proprietate publică a 

Municipiului Buzău, în suprafaţă totală de 13.403 m.p., în două loturi, astfel:  



a)  Lotul 1, imobilul cu nr. cadastral 67454 în suprafaţă de 13.383 m.p.; 

b)  Lotul 2, imobilul cu numărul cadastral 67455 în suprafaţă de 20 
m.p.;” 

Art.II.- Imobilul prevăzut la art. 1 este identificat conform planurilor de 
amplasament şi delimitare a imobilului prevăzut în anexele nr. 1, 2 şi 3 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să semneze 
actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei 
hotărâri. 

Art.IV.- 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Buzău, 29 septembrie 2017   

Nr. 284 

 

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. 


