
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                         -CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor  

care  alcătuiesc domeniul public al municipiului 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.  
22/CLM18.01.2018 prin care se propune numirea Comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care  alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Buzău; 
 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2095 /18.01.2018 al Serviciului 
Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

  - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 21, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică; 
         - pct. II alin. 1 din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,  municipiilor şi judeţelor, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 . 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (9) şi art. 45, alin. (3) 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 numeşte Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care  alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Constantin Toma – Primarul Municipiului Buzău 
Membri     : Adrian Toma – Director executiv Direcţia Finanţe Publice Locale 
                   Victor Ţîrlea – Arhitect Şef                     
                   Petronela Jipa – Sef serviciu 
 Secretar   : Eduard Pistol – Secretarul Municipiului Buzău 
Art.2. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor, comisia specială va fi sprijinită de către 

direcţiile Primăriei Municipiului Buzău şi de societăţile care au în administrare 
bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Buzău. 



Art. 3. -Toate instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale 
care deţin date referitoare la domeniul public al municipiului Buzău au obligaţia de 
a pune aceste date la dispoziţia comisiei speciale, la cererea acesteia. 

Art. 4. - Prin dispoziţie a primarului se va stabili modul de lucru al comisiei 
speciale şi vor fi numite subcomisii pentru inventarierea bunurilor care nu sunt date 
în administrarea altor entităţi.                                            
     Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare 
Patrimoniu, precum și comisia desemnată la art.1, vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Mihai Alexandru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 29 ianuarie 2018 
Nr.19 
 
 
 
 

Această hotarâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău in 
şedinţa din data de 29 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3),  
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 22 voturi pentru,  -- abţineri şi --  voturi impotrivă din numărul total de  
23 consilieri in funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



       ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
         -PRIMAR- 
Nr. 22/CLM/18.01.2018   
 
                                      

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care  alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău 

 
            

Potrivit art. 21, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
public şi a pct. II alin. 1 din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,  municipiilor şi 
judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, inventarierea trebuie 
realizată de o comisie specială numită în acest sens . 
 Comisia, conform legii,  are următoarea componenţă: preşedinte – primarul 
municipiului,  secretar – secretarul municipiului, membri – directorul Direcţiei 
Economice, directorul Direcţiei de administraţie publică locală şi directorul Direcţiei 
urbanism şi amenajarea teritoriului. 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor, comisia specială va fi sprijinită de către 
direcţiile Primăriei Municipiului Buzău şi de societăţile care au în administrare 
bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Buzău.  

Prin dispoziţie se va stabili modul de lucru al comisiei speciale şi vor fi numite 
subcomisii pentru inventarierea bunurilor care nu sunt date în administrarea altor 
entităţi. 

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat in forma redactată. 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

-  Serviciul Administrare Patrimoniu  - 
Nr. 2095/18.01.2018 

 
 

R A P O R T     
la proiectul de hotarâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care  alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău 

 
 
 

 Domeniul public al municipiului este alcătuit din categoriile de bunuri 
prevăzute în anexa nr. 3 la Normele tehnice aprobate prin H.G.nr. 548/1999, 
precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin 
hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca bunuri de uz ori de 
interes public naţional sau judeţean. 
         Potrivit art. 21, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
public şi a pct. II alin. 1 din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,  municipiilor şi 
judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, inventarierea trebuie 
realizată de o comisie specială numită în acest sens . 
 Comisia, conform legii,  are următoarea componenţă: preşedinte – primarul 
municipiului,  secretar – secretarul municipiului, membri – directorul Direcţiei 
Economice, directorul Direcţiei de administraţie publică locală şi directorul Direcţiei 
urbanism şi amenajarea teritoriului. 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor, comisia specială va fi sprijinită de către 
direcţiile Primăriei Municipiului Buzău şi de societăţile care au în administrare 
bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Buzău.  

Prin dispoziţie se va stabili modul de lucru al comisiei speciale şi vor fi numite 
subcomisii pentru inventarierea bunurilor care nu sunt date în administrarea altor 
entităţi. 
 Depunem alăturat proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi 
a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Emilia – Izabela Lungu 


