ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALPROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 50 din data de 12.02.2018
privind atribuirea de denumiri cartierelor si unor drumuri publice situate în zonele cu
imobile-blocuri de locuinţe colective 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.56/CLM/12.02.2018, prin care se propune atribuirea de denumiri cartierelor si
unor drumuri publice situate în zonele de imobile-blocuri de locuinţe colective din
municipiul Buzău;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4607/12.02.2018 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;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul nr. ______ din _______ /2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a
judeţului Buzău;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală;
- prevederile art. 2, lit. d) si art.3, alin. (1) 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se atribuie denumiri cartierelor din municipiul Buzau, conform tabelului
anexa nr. 1, şi planului anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se atribuie denumiri drumurilor publice situate în zonele de imobileblocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău, conform tabelului anexa nr. 3, şi
planurilor anexele nr. 4,5,6,7,8,9,10,11,12 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3 - Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău,
aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 2015, cu bunurile purtând denumirile din anexa nr.
3 la prezenta hotărâre.
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 Serviciului
Administrare Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU
- PRIMAR Nr. 56/CLM/12.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri cartierelor şi unor drumuri
publice situate în zonele cu imobile - blocuri de locuinţe colective din municipiul
Buzău
Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
a 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, străzi, staţii ale
mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes
local aflate în subordinea acestora.
Conform art. 5 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, cât şi a art.1, alin (4) din Hotărârea nr. 777/2016 privind structura,
organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor
stradale (RENNS), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza
şi actualiza datele referitoare la nomenclatura stradală proprie din Registrul
electronic al nomenclaturilor stradale în scopul asigurării unei evidenţe unitare şi să
utilizeze informaţiile conţinute în RENNS.
Întrucat, în evidenţele Arhivelor Naţionale nu a fost identificat niciun act
normativ emis în decursul timpului, cu privire la denumirile cartierelor din municipiu,
conform adresei nr. 31838/2017, este necesară o exactă localizare a străzilor şi
imobilelor, în scopul orientării cetăţenilor şi reprezentanţilor instituţiilor sau
societăţilor interesate.
În municipiul Buzău, în cartierele cu imobile-blocuri de locuinţe colective, din
cauza sistematizării masive din anii ’70-’80 şi omiterea, la acea vreme, de atribuire
de denumiri unor drumuri publice între aceste blocuri, se regăsesc adrese
administrative ale locuitorilor din zonele respective fie doar cu numele cartierului, fie
al străzii principale celei mai apropiate, fapt ce a generat şi o serie de situaţii în care,
în unele acte de identitate, chiar şi ale membrilor aceleiaşi familii, să fie notate
adrese diferite.
Atribuirea de denumiri drumurilor publice situate în zonele de blocuri din
municipiul Buzău va servi la stabilirea adreselor administrative ale imobilelor-blocuri
de locuinţe colective, pentru completarea Registrul electronic al nomenclaturilor
stradale si în scopul asigurării unei evidenţe unitare conţinute în RENNS, aşa cum
este cerut prin noile reglementari legale in vigoare.
Având în vedere cele de mai sus, propun delimitarea si atribuirea de denumiri
cartierelor, cât şi unor drumuri publice situate în zonele de blocuri, în vederea

stabilirii şi atribuirii de numere poştale imobilelor-blocuri de locuinţe colective din
municipiul Buzău.
Limitele şi denumirile cartierelor se regăsesc în tabelul anexa 1 şi planul
anexa nr. 2.
Denumirile şi elementele de identificare ale drumurilor se regăsesc în tabelul
anexa nr. 3 şi planurile anexele 4,5,6,7,8,9,10,11,12, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Se includ aceste denumiri de drumuri publice în Nomenclatorul stradal al
municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 2015 şi se completează în
mod corespunzător.
În sensul celor de mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.
P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU
Serviciul Administrare Patrimoniu
Nr. 4607/12.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri cartierelor şi unor drumuri
publice situate în zonele de imobile – blocuri de locuinţe colective din municipiul
Buzău
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune atribuirea de denumiri
cartierelor şi unor drumuri publice situate în zonele de blocuri, în scopul stabilirii şi
atribuirii de numere poştale imobilelor - blocuri de locuinţe colective din municipiul
Buzău.
Potrivit 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, străzi, staţii
ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de
interes local aflate în subordinea acestora.
Conform art. 5 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, cât şi a art.1, alin (4) din Hotărârea nr. 777/2016 privind structura,
organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor
stradale (RENNS), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza
şi actualiza datele referitoare la nomenclatura stradală proprie din Registrul
electronic al nomenclaturilor stradale, în scopul asigurării unei evidenţe unitare şi să
utilizeze informaţiile conţinute în RENNS.
Conform art. 2, lit. b) din Hotărârea nr. 777 din 19 octombrie 2016 privind
structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al
nomenclaturilor stradale, nomenclatura stradală reprezintă evidenţa primară unitară
care serveşte la identificarea domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului
persoanei juridice, a fiecărui imobil - teren cu sau fără construcţii, precum şi a
fiecărei clădiri. Conform art. 3, lit. a), adresa administrativă este compusă din: tip şi
denumire arteră, număr administrativ.
Nomenclatura stradală are o importanţă deosebită întrucât, în general, stă la
baza oricăror activităţi ale autorităţilor publice, sectorului privat şi ale cetăţenilor, în
ceea ce priveşte identificarea domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, precum şi a
sediului persoanei juridice.
Pentru o intervenţie rapidă şi eficientă a serviciilor de urgenţă, identificarea
locului de desfăşurare a unor evenimente, pentru o rapidă livrare a produselor şi
serviciilor către cetăţeni, oferite de către diverse companii, etc, autorităţile publice
locale trebuie să identifice adresele imobilelor.
Întrucat, în evidenţele Arhivelor Naţionale nu a fost identificat niciun act
normativ emis în decursul timpului, cu privire la denumirile cartierelor din municipiu,

conform adresei nr. 31838/2017, este necesară o exactă localizare a străzilor şi
imobilelor. În acest scop, propunem atribuirea de denumiri cartierelor din municipiu,
în scopul orientării cetăţenilor şi reprezentanţilor instituţiilor sau societăţilor
interesate.
Având în vedere necesitatea înregistrării şi actualizării tuturor adreselor
administrative din municipiul Buzău
în Registrul Electronic Naţional al
Nomenclaturilor Stradale (RENNS), cât şi faptul că, în municipiul Buzău, în
cartierele cu blocuri de locuinţe colective, există unele drumuri publice nedenumite,
lucru ce îngreunează atribuirea unor adrese exacte locuitorilor din zonele
respective, fapt ce a determinat şi situaţii în care în unele dintre actele de identitate
ale membrilor aceleaşi familii să fie trecute chiar şi adrese diferite, propunem să se
atribuie denumiri unor drumuri publice care asigură accesul la blocurile de locuinţe
colective.
Astfel în scopul atribuirii de numere administrative (poştale) imobilelor - blocuri
de locuinte colective, fapt ce va evita pe viitor orice confuzie privind adresa
administrativă (poştală), considerăm necesară atribuirea de denumiri drumurilor
publice (străzi şi alei) din zonele cu blocuri situate în municipiul Buzău.
Se includ aceste drumuri în Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău,
aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015 şi se completează în
mod corespunzător.
Limitele şi denumirile cartierelor se regăsesc în tabelul anexa 1şi planul anexa
nr. 2.
Denumirile şi elementele de identificare ale drumurilor se regăsesc în tabelul
anexa nr. 3 şi planurile anexe 4,5,6,7,8,9,10,11,12, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Ţinând cont de faptul că persoanele fizice care locuiesc în zonele respective
vor trebui să-şi schimbe cărţile de identitate, iar persoanele juridice sediile sociale,
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 cartierelor şi unor drumuri publice din zonele de imobile-blocuri de
locuinţe colective din municipiul Buzău.
În acest scop s-a elaborat alăturatul proi
ect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a şedintei Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
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