
      
 
     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. (1), 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, 27 octombrie 2017, ora 11,00, 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 constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului  Ioniţă Victor - Ştefan şi declararea ca vacant a 
locului consilierului în cauză;  

2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău al domnului Ţăndărescu Ştefan; 

3.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE”/“EXCELENŢĂ”  unor personalităţi cu merite deosebite; 

4.- proiectul de hotărâre privind numirea unor membri ai consiliului de 
administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis Serv" S.R.L Buzău; 

5.- proiectul de hotrărâre pentru aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli 
rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. 
Buzău; 

6.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea 
acordării subvenţiei şi aprobării liniei de subvenţionare prioritară în domeniul 
asistenţei sociale; 



         7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea, 
creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a 
animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău; 

8.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public 
de salubrizare din municipiul Buzău; 

9.- proiectul de hotărâre privind adoptarea unei măsuri excepţionale 
necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare 
sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară şi stradală ce asigură 
desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Buzău cu regim de caracter 
permanent şi funcţionare continuă, în vederea înlăturării consecinţelor negative; 

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de 
investiţii publice „Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren –
b-dul Unirii nr. 1 din municipiul Buzău”; 

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea  sigurării cofinanţării obiectivului  
de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) 
interior şi exterior Corp3, C5, C6, C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai 
Eminescu, municipiul Buzău”; 

12.- proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii nr. 
286/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău,  privind aprobarea închirierii 
suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a 
municipiului Buzău, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter; 
  13.- proiectul de hotărâre privind transferul unor terenuri situate în 
intravilanul municipiului Buzău, din proprietatea privată în proprietatea publică a 
municipiului; 
  14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public 
al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor drumuri de exploatare; 

15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr 
cadastral 63.822 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 – 142; 

16.- proiectul de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri 
şi membri supleanţi, în Comisia pentru negocierea preţului de cumpărare, prin 
exercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Buzău, a unor imobile 
restituite în baza Legii nr. 10/2001; 

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de exercitare a 
dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău pentru cumpărarea terenului 
indiviz situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta 
Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”; 
         18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii Enache 
Luminiţa - Smaranda şi Enache Dan - Dumitru a terenului proprietate privată a 
municipiului Buzău, aferent construcţiilor situate în municipiul Buzău, strada 
Griviţei nr. 8; 

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal 
„Construire staţie de distribuţie carburanţi” tarlaua 42, parcela 738, municipiul 
Buzău, judeţul Buzău; 

 
 



  
 

20.- 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, 

                                                             Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buzău, 20 octombrie 2017         
Nr. 1378 


