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P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E NR. 34 din data de 01.02.2017 

pentru atribuirea denumirii unor artere  
de circulaţie din municipiul 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.  49/CLM/01.02.2017, prin care se propune atribuirea de denumiri unor artere de 
circulaţie din municipiul Buzău  şi numerotarea administrativă a imobilelor; 
           - raportul Serviciului Evidenţă Patrimoniu, Licitaţii, precum şi avizele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
           - avizul nr. ____ din ____ al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului 
Buzău; 
           - prevederile art. 2, lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
     În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d), art. 45, alin. (1) şi 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 atribuie denumirea strada "Slt. (p.m.) Vizireanu Adrian-Ion" arterei 
de circulaţie situată în municipiul Buzău, în cvartalul de blocuri A14-C4 şi A9-A3 
delimitată de str. Dorobanţi şi str. Gârlaşi care cuprinde blocurile de locuinţe: C1, C2, 
C3, A9, A8, A7, A7A, A5, A4, A3, ale cărei elemente de identificare sunt prevăzute în 
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
         Art. 2.- Se atribuie denumirea strada "Slt. (p.m.) Dumitrescu Iulian" arterei de 
circulaţie situată în municipiul Buzău, în cvartalul de blocuri A12-C6 şi B8-D4 ANL 
delimitată de str. Dorobanţi şi str. Gârlaşi care cuprinde blocurile de locuinţe: B8, B7, 



B6, E19, D1, D2, D3, C9, C8, C7, C6, ale cărei elemente de identificare sunt 
prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art.3. - Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău, 
aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015 cu strada "Slt. (p.m.) 
Vizireanu Adrian-Ion” şi strada "Slt. (p.m.) Dumitrescu Iulian". 
        Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice, 
Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Serviciul Relaţii  cu  
Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciul  
Evidenţă Patrimoniu, Licitaţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
INIŢIATOR 
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             ROMÂNIA 
       JUDEŢUL BUZǍU 
     MUNICIPIUL BUZǍU 
            - PRIMAR - 
   Nr. 49/CLM/01.02.2017 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru atribuirea denumirii unor artere  

de circulaţie din municipiul Buzău  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) cât şi a 
art. 44, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot 
atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, 
artere de circulaţie, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru 
obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora. 

Conform art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene 
sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori 
evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor 
astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 
Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 211/2016 şi 
nr. 27.213/2016, Ministerul Apărării Naţionale-Unitatea Militară 01847 a solicitat 
atribuirea de denumiri pentru două artere de circulaţie din municipiul Buzău astfel:   
          - strada “Slt. (p.m.) Vizireanu Adrian-Ion” - arterei de circulaţie situată în 
cvartalul de blocuri A14-C4 şi A9-A3,  delimitată de str. Dorobanţi şi str. Gârlaşi; 
          - strada “Slt. (p.m.) Dumitrescu Iulian” - arterei de circulaţie situată în 
cvartalul de blocuri A12-C6 şi B8-D4 ANL delimitată de str. Dorobanţi şi str. Gârlaşi.  
        Menţionăm că cei doi militari eroi au căzut la datorie în teatrul de operaţii 
Afganistan în data de 7 mai 2016 în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar 
în cadrul forţelor internaţionale de menţinere a păcii în Afganistan, solicitarea 
înscriindu-se în ansamblul de măsuri pentru păstrarea vie a memoriei sacrificiului 
suprem al celor doi cetăţeni ai municipiului Buzău. 

Consider oportun ca acestor artere de circulaţie să le fie atribuite denumirile de 
mai sus. 



 Se includ aceste artere de circulaţie în Nomenclatorul stradal al municipiului 
Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015 şi se 
completează în mod corespunzător. 
     Elementele de identificare ale arterelor de circulaţie sunt prevăzute în anexa 
nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
      Având în vedere cele de mai sus supun aprobării dumneavoastră proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 
 

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru atribuirea denumirii unor artere  

de circulaţie din municipiul Buzău  
 
 
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune atribuirea numelor a doi eroi 

din municipiul Buzău, căzuţi la datorie în teatrul de operaţii Afganistan la data de 7 
mai 2016, unor alei situate în cartier Dorobanţi, zona blocurilor A14-C4 şi A9-A3 şi 
zona blocurilor A12-C6 şi B8-D4. 

Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) cât şi a art. 44, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba 
denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, artere de circulaţie, 
staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de 
interes local aflate în subordinea acestora. 

În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63 / 2002, actualizată, 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor 
judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de 
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 
schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost 
analizate şi avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 211/2016 şi 
nr. 27.213/2016, Ministerul Apărării Naţionale-Unitatea Militară 01847 a solicitat 
atribuirea de denumiri pentru două artere de circulaţie din municipiul Buzău astfel:   

- strada “Slt. (p.m.) Vizireanu Adrian-Ion” - arterei de circulaţie situată în 
cvartalul de blocuri A14-C4 şi A9-A3,  delimitată de str. Dorobanţi şi str. Gârlaşi; 

- strada “Slt. (p.m.) Dumitrescu Iulian” - arterei de circulaţie situată în cvartalul 
de blocuri A12-C6 şi B8-D4 ANL delimitată de str. Dorobanţi şi str. Gârlaşi. 

Menţionăm că cei doi militari eroi au căzut la datorie în teatrul de operaţii 
Afganistan în data de 7 mai 2016 în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar 
în cadrul forţelor internaţionale de menţinere a păcii în Afganistan, solicitarea 
înscriindu-se în ansamblul de măsuri pentru păstrarea vie a memoriei sacrificiului 
suprem al celor doi cetăţeni ai municipiului Buzău. 



 Potrivit adresei nr. 43.948/07.12.2016 a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, 
anexată, ar trebui să-şi schimbe cărţile de identitate un număr de 852 persoane. 

Conform art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de  Urgenţă nr. 97 /2005, republicată 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
cheltuielile cu schimbarea cărţilor de identitate sunt  suportate  din bugetele unităţilor 
administrativ-teritortiale care au iniţiat proiectul. Potrivit adresei menţionată mai sus, 
costul unei cărţi de identitate este de 7 lei, iar termenul limită în care vor trebui 
schimbate cărţile de identitate este de 15 zile de la aprobarea Hotărârii de Consiliu 
Local. 

De asemenea, conform art. 5, alin. (4) din Legea  nr. 7/1996 cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se 
notează în Cartea Funciară.  

Având în vedere precizările de mai sus, considerăm necesar ca în  
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată să fie adus la cunoştinţă publică în vederea 
dezbaterii, proiectul de act normativ privind atribuirea de denumiri celor două alei 
menţionate mai sus.  
 Strada “Slt. (p.m.) Vizireanu Adrian-Ion” cuprinde blocurile de locuinţe: C1, C2, 
C3, A9, A8, A7, A7A, A5, A4, A3,  iar strada “Slt. (p.m.) Dumitrescu Iulian” cuprinde 
blocurile de locuinţe: B8, B7, B6, E19, D1, D2, D3, C9, C8, C7, C6. 
 Denumirile propuse nu au mai fost atribuite unor artere de circulaţie din 
municipiul Buzău şi se va prevede şi includerea acestora în Nomenclatorul stradal al 
municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015, 
completându-l în mod corespunzător. 
 

  
             ŞEF SERVICIU,                      CONSILIER,                                                                                  
              Titus Samoilă                                                              Marilena Mircioagă                                                                                                                       
              


