
     ROMÂNIA 
                                                     JUDEŢUL BUZĂU 
                                                  MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                           - PRIMAR - 
 
 
 
                                                      D I S P O Z I Ţ I E 

                 privind convocarea în şedinţă ordinară a 
                   Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău; 
În temeiul art. 39, alin. (2) şi (3), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

D I S P U N E : 
 

  Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară 
pentru vineri, 29 septembrie 2017, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 
163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).     
 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului 

Buzău pe anul 2017; 
2.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local 

în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi 
particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

3.- proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului 
municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială  
“Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, 
extraordinară din 16.10.2017 şi, respectiv, 17.10.2017; 
         4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a autorităţilor 
administraţiei publice locale ale municipiului Buzău în litigiile cu personalul 
contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău precum şi în alte litigii; 

5.- proiectul de hotărâre privind numirea în calitate de lichidator a 
Cabinetului Individual de Insolvenţă IVĂNESCU MARIA în vederea lichidării 
Societăţii Comerciale  "AQUAFOR" S.A. Buzău; 

6.- proiectul de hotărâre privind organizarea Festivalului “Toamna Buzoiană” 
în perioada 04 – 08 octombrie 2017;  

7.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria 



Buzău", precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017; 

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu Asociaţia Clubul Sportiv GTC Motorsport în vederea 
finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local GTC Trophy 
2017, 12 – 15 octombrie 2017; 

9.- proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău cu S. C. King Promotion S.R.L. în vederea finanţării şi realizării 
în comun a proiectului de interes public local Gala de box profesionist, 30 
octombrie – 03 noiembrie 2017; 

10.- proiectul de hotărâre privind eliberarea doamnei Alexandru Raluca 
Ecaterina din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii 
Comerciale " Pieţe Târguri şi Oboare " S.A. Buzău; 

11. - proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în 
consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe Târguri şi Oboare " S.A 
Buzău; 

12.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului provizoriu al unui 
membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi 
Oboare" S.A. Buzău; 

13.- proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul 
Local al Municipiului Buzău şi Consiliul Local al Comunei Vintilă - Vodă, judeţul 
Buzău în vederea cofinanţării serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice în 
cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Vintilă Vodă; 

14.- proiectul de hotărâre privind aderarea comunelor Vîlcelele şi Bozioru, 
judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
"Buzău 2008"; 

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investiţii publice „Amenajare 
locuri de joacă în municipiul Buzău”; 

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Construire 
platforme îngropate pentru deşeuri menajere în municipiul Buzău”; 

17.- proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor locale de producere, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, 
pentru toate tipurile de consumatori (populaţie, agenţi economici/instituţii publice), 
practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău; 

18.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la 
accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau 
împinse cu mâna, în municipiul Buzău; 

19.- proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale 
operatorului de transport NICO DNR CORNEL  S.R.L.;  

20.- proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 
84/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea unui mijloc fix, 
aflat în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, 
transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia; 



21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor 
terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău; 

22.- proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită 
bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae 
Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere; 

23.- proiectul de hotărâre 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; 

24.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr 
cadastral 60950 situat în municipiul Buzău, tarlaua 19; 

25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în 
municipiul Buzău, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter;  

26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Griviţei nr. 8; 
  27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu 
strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada 
Victoriei nr. 25; 

28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu 
"Construire sediu firmă, prestări servicii şi împrejmuire”, str. Victoriei, nr. 1a, 
municipiul Buzău, judeţul Buzău; 

 29.- alte probleme ale activităţii curente. 
 Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei dispoziţii. 
 

P R I M A R,   
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                             Roxelana Radu 
 

 
 
Buzău, 22 septembrie 2017         
Nr. 1296 
 


