
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 
 

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu” 

intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada 
Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei 

 
    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
   Având în vedere: 
           - expunerea de motive a primarului municipiului  Buzău,  înregistrată  sub  nr. 
150/CLM/07.05.2018, prin care se propune atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit 
Irineu Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada 
Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei; 
           - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13475 /07.05.2018 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; 
           - solicitarea Fundaţiei “Mitropolit Irineu Mihălcescu”, înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău cu nr. 34635/28.12.2017; 
           - avizul nr. 7 din 06.08.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului 
Buzău; 
 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică; 

            - 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1.- Se aprobă atribuirea denumirii de Piaţa „Mitropolit Irineu 
Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, 
Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



          Art. 2.- Se aprobă modificarea şi completarea în mod corespunzător a 
Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 
2015, cu Piaţa „Mitropolit Irineu Mihălcescu”. 

Art. 3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice, 
Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Serviciului Relaţii cu 
Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciului  
Administrare Patrimoniu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Maria Ionescu 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:   
                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                         Eduard Pistol 
 

 
 

 

 

 

 

 
Buzău, 30 august 2018     
Nr.194 

 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 30 august 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) 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 BUZǍU 

        MUNICIPIUL BUZǍU 

               - PRIMAR - 
     Nr. 150/CLM/07.05.2018 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de 

Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei,  
Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano,  

Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei 
 
 

         Potrivit art. 36, 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. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene 
sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori 
evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor 
astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 
Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 
        Având în vedere solicitarea Fundaţiei “Mitropolit Irineu Mihălcescu” privind 
atribuirea numelui acestei personalitati culturale şi religioase buzoiene, cu 
recunoaştere naţională şi internaţională, înregistrată la Primăria Minicipiului Buzău 
cu nr. 34635/28.12.2017, propun spre dezbatere alăturatul proiect de hotărâre.  
 Elementele de identificare ale pieţei situate la intersecţia dintre Strada 
Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada 
Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
       În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, 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. 13.475/07.05.2018 

                                                               
                    
  

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de 
Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei,  

Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano,  
Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei 

 
 

  Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune, având în vedere şi solicitarea  
Fundaţiei “Mitropolit Irineu Mihălcescu”, înregistrată la Primăria Minicipiului Buzău cu 
nr. 34.635/28.12.2017, atribuirea numelui unei personalităţi culturale şi religioase 
buzoiene de recunoaştere naţională şi internaţională, unei pieţe  din municipiul 
Buzău, astfel:  
           - atribuirea numelui “Mitropolit Irineu Mihălcescu” pieţei situate la 
intersecţia dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie 
Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei. 

Irineu Mihălcescu (1874-1948) a fost teolog și ierarh ortodox român, care a 
îndeplinit demnitatea de mitropolit al Moldovei între anii 1939 şi 1947. S-a născut în 
satul Valea Viei, Pătârlagele, judeţul Buzău. După absolvirea şcolii primare din satul 
natal, a studiat la Gimnaziul din Buzău (1887-1889), Seminarul din Buzău (1889-
1891) şi la Seminarul "Central" din Bucureşti (1891-1895). Şi-a continuat pregătirea 
la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1895-1899), apoi a urmat studii de 
specializare la Facultăţile de Teologie şi Filosofie din Berlin şi Leipzig, devenind 
doctor in filosofie. 

Reîntors în ţară, a devenit profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
mai apoi decan al acesteia şi al Facultăţii de Teologie din Chişinău. În calitate de 
mitropolit a efectuat vizite canonice la numeroase parohii şi mănăstiri din 
Arhiepiscopia Iaşilor, s-a preocupat de învăţământul teologic organizând diferite 
conferinţe religioase, a repartizat circa 100 de preoţi basarabeni refugiaţi la parohiile 
din Arhiepiscopia Iaşilor unde urmau să slujească împreună cu parohii locali, s-a 
preocupat de strângerea de fonduri pentru ajutorarea săracilor, a achitat din salariul 
său taxele unor elevi bursieri, a trimis preoţi confesori pe front sau în spitalele de 
campanie pentru a ţine predici ostaşilor prin care să le ridice moralul etc.   

S-a stabilit la Mănăstirea Agapia, unde s-a stins la 5 aprilie 1948, după 
inscripţia de pe piatra sa de mormânt. A fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leipzig
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Agapia


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. 
        În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor 
judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de 
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 
schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost 
analizate şi avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 
         Se va modifica şi completa în mod corespunzător Nomenclatorul stradal al 
municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015. 
         Ţinând cont de precizările de mai sus, 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 denumire unei intersecţii din municipiul Buzău. 
          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. 

 
                  
                  ŞEF SERVICIU,                                                                      Întocmit,                  
               Emilia - Izabela Lungu                                                              Doina Bârlă 

                                                                                                     
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 


