
                                                       ROMÂNIA 
                                         JUDETUL BUZĂU 
                                       MUNICIPIUL BUZĂU 
                                      - CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea solicitării de trecere a unui teren din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a 

municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local 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. 141/CLM/19.04.2018, prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a 
unui teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu înregistrat 
sub nr. 12.005/19.04.2018; 
   - 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. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), 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 aprobă solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a 
municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
terenului în suprafaţă de 2,00 hectare din terenul aflat în administrarea Unităţii 
Militare 01951 Buzău, pentru înfiinţarea Muzeului Naţional al Paraşutiştilor 
Militari din România şi a unei zone amenajate în scopul practicării 
paraşutismului pentru amatori.  

Art.2.- Consiliul Local al Municipiului Buzău se obligă să asigure fondurile 
necesare realizării investiţiilor prevăzute la art. 1, să respecte destinaţia 
aprobată, să nu dispună nici o măsură de natura grevării cu sarcina ipotecii, 
gajului ori înstrăinării.  

Art.3.- Primarul şi secretarul municipiului Buzău vor iniţia şi realiza toate 
demersurile necesare emiterii Hotărârii de Guvern pentru trecerea terenului 



menţionat la art. 1 din proprietatea statului în proprietatea municipiului Buzău, 
fiind împuterniciţi în acest sens de către Consiliul Local prin prezenta hotărâre. 

Art. 4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura comunicarea Hotărârii 
Ministerului Apărării Naţionale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău. 
         Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  
Administrare Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
           

 PREŞEDINTELE ŞEDINTEI, 
consilier George – Aurelian Vlad 

 
 
 
 
 
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                  SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                             Eduard Pistol   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 26 aprilie 2018 
Nr. 113                                   
 
 
 
 

  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 26 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 23 voturi 
pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 



 

         ROMÂNIA                                                        
           JUDEŢUL BUZĂU                                        
        MUNICIPIULUI BUZĂU                         
                 - PRIMAR - 
      Nr. 141/CLM/19.04.2018 
 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unui teren 
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea 
unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean sau local după 
caz, prin hotărâre a Guvernului. 

Armata a fost şi a rămas una din instituţiile fundamentale ale statului, 
ocupând un loc privilegiat de apărător al valorilor fundamentale ale poporului 
român. În Buzău, mai mult de 40% din populaţie sunt foşti militari, militari sau 
rude ale acestora. Buzoienii au fost dintotdeauna oameni de bază ai armatei 
atât în trecut, cât şi în ultimul deceniu, fiind în prima linie în teatrele de 
operaţiuni din Irak şi Afghanistan. 

Buzăul reprezintă leagănul paraşutismului militar din România. În curând 
se vor împlini 70 de ani de când primul batalion de paraşutişti militari a luat fiinţă 
în România. 

Totodată Buzăul este şi leagănul aviaţiei militare şi, fără aportul aviatorilor 
paraşutiştii nu pot executa misiunile.  

Iniţiativa pe care o propun aparţine Ligii Naţională a Paraşutiştilor Militari 
„General Grigore Baştan” care, împreună cu autoritatea locală doreşte să 
realizeze pentru tinerii din Buzău, şi nu numai, un loc în care aceştia vor avea 
prilejul să vadă, şi concret să execute paraşutări din simulator, constituind în 
acest mod un prilej excelent de educaţie. 

În vederea înfiinţării Muzeului Naţional al Paraşutiştilor Militari din 
România şi a unei zone amenajate în scopul practicării paraşutismului pentru 
amatori, vom solicita sprijinul Ministerului Apărării Naţionale pentru transferul 
terenului aflat în administrarea sa, teren aparţinând domeniului public al statului 
în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. Terenul în suprafaţă de 2,00 hectare este situat în 
municipiul Buzău, fiind în administrarea Unităţii Militare 01951 Buzău. 
Adoptarea prezentului proiect de hotărâre constituie etapă obligatorie şi 
prealabilă emiterii hotărârii de Guvern. 



Având în vedere cele de mai sus propun aprobarea solicitării de trecere 
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a acestui teren.  
 În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea 
de a fi adoptat în forma redactată. 
 
 

  P R I M A R, 
                                                   Constantin Toma 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                      ROMÂNIA 
                                               JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
 - Serviciul Administrare Patrimoniu - 

 Nr. 12.005/19.04.2018 
 

 
                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unui teren 

din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău  
 
 

 
Municipiul Buzău împreună cu Liga Naţională a Paraşutiştilor Militari 

„General Grigore Baştan” doreşte înfiinţarea la Buzău a Muzeului Naţional al 
Paraşutiştilor Militari din România, precum şi a unei zone amenajate în scopul 
practicării paraşutismului pentru amatori. Pentru realizarea acestor investiţii a 
fost identificat un teren în suprafaţă de 2,00 hectare situat în municipiul Buzău, 
aflat în administrarea Unităţii Militare 01951 Buzău. 

Conform prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun 
din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale se face la cererea consiliului judeţean sau local după caz, prin 
hotărâre a Guvernului. 

Propunem aprobarea solicitării de trecere a terenului din domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică 
a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
Adoptarea proiectului de hotărâre constituie etapă obligatorie şi prealabilă 
emiterii hotărârii de Guvern. 

Terenul va fi folosit doar pentru realizarea Muzeului Naţional al 
Paraşutiştilor Militari din România, precum şi a unei zone amenajate în scopul 
practicării paraşutismului pentru amatori, fără a se lua nici o măsură de natura 
grevării cu sarcina ipotecii, gajului ori înstrăinării.  

  În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 
 

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU, 
Emilia – Izabela Lungu 


