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

nr.237/2016 privind apobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al 
Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe 

str.col.Ion Buzoianu, nr.109  
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 5 /CLM /2017, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 237/2016 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 - raportul Direcţiei Servicii Publice, Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi 
Licitaţii nr.688/2017 ; 
        -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău ; 

  - prevederile art. 860, alin.(3) şi art.863, lit.e) – Titlul VI din Codul Civil, 
         - prevederile art.9, alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 În temeiul art.36, alin.(2), lit.d) şi alin.(6), lit.a), pct.1, art. 45, alin. (3), art. 
115, alin. (1), lit. d), art. 117, alin. (1), lit. e), art. şi 120 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.I -  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
237/24.11.2016 privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public 
al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău,imobil situat pe str. col. 
Ion Buzoianu, nr.109, se modifică şi va avea următorul cuprins :  



       ,, Art.1. – Se aprobă solicitarea transmiterii din domeniul public al statului 
şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a imobilului situat pe 
strada col.Ion Buzoianu, nr.109, având elementele de identificare conform 
anexei la prezenta hotărâre. “  
 Art.II - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă 
Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar – Contabil, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.III - Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
  

PREŞEDINTELE SEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleț  
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Această Hotǎrâre a fost adoptatǎ de Consiliul Local al Municipiului Buzǎu 
în şedinţa din data de 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicatǎ şi actualizatǎ, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri,şi -- voturi 
împotrivǎ, din numarul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la 
şedinţǎ.  

 


