
    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 joi, 16 noiembrie 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 pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe 

trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017; 
2.- proiectul de hotărâre  privind desemnarea domnului consilier Ţăndărescu 

Ș tefan în calitate de membru în Comisia  pentru învăț ământ, sănătate, activităț i 
social-culturale, culte, familie şi protecț ie copii a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău şi pentru 
Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzău în anul 2018; 

4.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria 
Buzău", astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
268/29.09.2017 ; 

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al 
UAT Municipiul Buzău; 

6.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului privind regulile 
de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău; 

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri 
edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri 
pentru asigurarea ordinii şi curăț eniei în municipiul Buzău; 

8.- proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al 
Municipiului Buzău; 

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea renumerotării administrative a 
imobilelor din Piaţa Daciei, municipiul Buzău; 



10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pentru închiriere a 
unei locuinţe de serviciu, situată în Municipiul Buzău, cartier Micro 14, bloc 14A 
ap. 12, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numărul 
cadastral 67.134 situat în municipiul Buzău, tarlaua 19, lot 1; 

12.- proiectul de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al 
Municipiului Buzău pentru ieşirea din indiviziune, cu sultă, asupra cotei de 1/4 din 
imobilul situat în municipiul Buzău, b.dul N. Bălcescu, bl. 20A, ap.12, cotă care 
face parte din domeniul privat al municipiului Buzău; 

13.- proiectul de hotărâre privind prelungirea folosinț ei gratuite pentru 
Asociaț ia Nevăzătorilor din România – Filiala Județ eană Buzău, a unor spaț ii 
proprietate privată a municipiului Buzău;  

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public 
al municipiului Buzău a terenului drum public, situat în intravilan, Aleea Moara cu 
Plopi; 

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public 
al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate 
pentru colectarea deşeurilor menajere; 

 16.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat 
al municipiului a unui spaţiu situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, 
bloc C1, centru parter; 

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu 
strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate 
privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada 
Alexandru Marghiloman, la parterul blocului 17;  

18.- proiectul de hotrărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu 
strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea 
Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A; 

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. 
Buzău; 

20.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 
pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal 
Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul 
Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah; 

21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal 
"Extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Buzău", municipiul Buzău, judeţul Buzău; 

22.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2017 – 
februarie 2018. 
  



 23.- 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, 10 noiembrie 2017         
Nr. 1427 


