
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL-                 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  

public al municipiului Buzău, judeţul Buzău - Străzi III 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; 
          Având în vedere: 
          - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                        
250/CLM/21.08.2018, prin care se propune modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău;  
  - raportul de specialitate nr. 23.795/21.08.2018 al Serviciului Evidență - 
Administrare  Patrimoniu și Licitații 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 administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  
  - Raportul de Evaluare, înregistrat la nr. 23.150 din 10 august 2018, întocmit de 
Comisia pentru evaluarea/reevaluarea valorilor aparținând activelor fixe corporale, 
aflate/care vor intra în patrimoniul Municipiului Buzău, prin care s-au estimat valorile de 
inventar ale bunurilor din municipiul Buzău care fac obiectul prezentei hotărâri; 
 - Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind însușirea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 51/2016 pentru actualizarea 
şi înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Buzău; 
  - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău; 
  - anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Buzău, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
         În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, actualizată, 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  
 

 Art.1.- Se însușește Raportul de Evaluare, înregistrat la nr. 23.150 din 10 august 
2018, întocmit de Comisia pentru evaluarea/reevaluarea valorilor aparținând activelor fixe 



 

 

corporale, aflate/care vor intra în patrimoniul Municipiului Buzău, pentru terenuri aferente 
unor străzi, proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Buzău, raport în care s-
au estimat valorile de inventar ale bunurilor din municipiul Buzău care fac obiectul 
prezentei hotărâri. 
 

Art.2.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 17, după cum urmează:  
    - coloana " Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Bulevardul Mareșal Averescu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață  teren= 20.511 m.p.; nr. Cadastral 67018; Îmbrăcăminți asfaltice ”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 11.281.050 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 84/2017; cartea funciară nr. 
67018 ”. 

 
Art.3.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 21, după cum urmează: 
- coloana "Denumirea bunului" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 

Bazalt”; 
- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

tronsonul 1, suprafață teren= 1.468 m.p., nr. Cadastral 68441; tronsonul 2, suprafață 
teren= 8.585 m.p. nr. Cadastral 68436; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana "Valoare de inventar (lei) ": „ 2.513.250 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 nr. 158/2018; tronsonul 1, cartea 
funciară 68441, tronsonul 2, Cartea funciară nr. 68436 ”.  

 
Art.4.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 30, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Bucegi”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 7.972 m.p.; nr. Cadastral 68298; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 4.821.600 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68298 ”. 

 
Art.5.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 32, după cum urmează: 
- coloana "Denumirea bunului" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 

Col. Ion Buzoianu”; 
- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Tronsonul 1 suprafață teren= 2.673 m.p., nr. Cadastral 68434; Tronsonul 2 suprafață 
teren= 3.036 m.p. nr. Cadastral 68452; Tronsonul 3, suprafață teren= 2.497 m.p., nr. 



 

 

Cadastral 68518; tronsonul 4, suprafață teren= 9.432 m.p.;  nr. Cadastral 68546 ; 
Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana "Valoare de inventar (lei) ": „ 10.705.800 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 158/2018, Ordonanţa Guvernului 
nr. 43/1997; tronsonul 1, cartea funciară 68434, tronsonul 2, cartea funciară nr. 68452; 
tronsonul 3, cartea funciară nr. 68518; tronsonul 4, cartea funciară nr. 68546”.  

 
Art.6.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 54, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Costache Ciochinescu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 2.538 m.p.; nr. Cadastral 68432 ”; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 1.919.500 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 nr. 158/2018; cartea funciară nr. 
68432 ”. 

 
Art.7.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 55, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Clemenței”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 1.387 m.p.; nr. Cadastral 68282 ”; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 835.200 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 106/2018 și 101/2015 privind nomenclatorul 
stradal; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997; cartea funciară nr. 68282 ”. 

 
Art.8.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 66, după cum urmează: 
- coloana "Denumirea bunului" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 

Crinului”; 
- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Suprafață teren= 3.542 m.p., nr. Cadastral 68442; Îmbrăcăminți asfaltice”;  
- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana "Valoare de inventar (lei) ": „ 1.948.100  ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: nr. 158/2018 Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 158/2018; Cartea funciară nr. 68442 ”.  

 
Art.9.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 71, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Cuza Vodă”; 



 

 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 5.202 m.p.; nr. Cadastral 68332 ”; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 3.150.000 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68332 ”. 

 
Art.10.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 77, după cum urmează:  
    - coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Piața Daciei este situată în centrul municipiului Buzău; este pavată cu plăci din granit și 
marmură cu un model tradițional din zona Buzăului; piața a fost inaugurată la împlinirea a 
1600 de ani de atestare documentară a Buzăului, în anul 1976; Suprafață teren= 8.991 
m.p.; nr. Cadastral 67681”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1976”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 5.394.600 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 246/2017; cartea funciară nr. 
67681. 

 
Art.11.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 81, după cum urmează:  
- coloana " Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Strada 

Democrației”; 
- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Suprafața totală teren =11.784 m.p.;Tronsonul 1 suprafață teren= 4.754 m.p., nr. 

Cadastral 68443; Tronsonul 2 suprafață teren= 7.030 m.p. nr. Cadastral 68431; 
Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „  7.070.400”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 158/2018; Tronsonul 1 cartea 
funciară nr. 68443; Tronsonul 2 nr. carte funciară 68431 ”. 

 
Art.12.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 94, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 
Ciucurete Petrescu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 1.844 m.p.; nr. Cadastral 68453; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 1.014.200 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 101/2015 și nr. 158/2018; cartea funciară nr. 
68453”. 

 



 

 

Art.13.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 105, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 
Dimitrie Filipescu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 8.598 m.p.; nr. Cadastral 68267; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 2.150.750 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68267 ”. 

 
Art.14.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 128, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Spiru Haret”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 17.877 m.p.; nr. Cadastral 68301; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 10.729.800 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 şi nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68301 ”. 

 
Art.15.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 180, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Oltețului”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 2.174 m.p.; nr. Cadastral 68268; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 1.304.400 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68268 ”. 

 
Art.16.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 193, după cum urmează: 
- coloana "Denumirea bunului" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 

Patriei”; 
- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Tronsonul 1 suprafață teren= 493 m.p., nr. Cadastral 68455; Tronsonul 2, suprafață teren= 
4.659 m.p. nr. Cadastral 68444; Tronsonul 3, suprafață teren= 3.191 m.p. nr. Cadastral 
68451; tronsonul 4, suprafață teren= 3.900 m.p., nr. Cadastral 68466; Îmbrăcăminți 
asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana "Valoare de inventar (lei) ": „ 7.338.000 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 



 

 

Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 158/2018; tronsonul 1 cartea 
funciară 68455, tronsonul 2 Cartea funciară nr. 68444; tronsonul 3 cartea funciară 68451, 
tronsonul 4 Cartea funciară nr. 68466 ”.  

 
Art.17.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 195, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Penteleu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 5.152 m.p.; nr. Cadastral 68532; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 3.091.200 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 158/2018; cartea funciară nr. 
68532 ”. 

 
Art.18.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 208, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Primăverii”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Tronson 1, suprafață teren= 15.319 m.p.; nr. Cadastral 67644 ”; Tronson 2, suprafață 
teren= 923 m.p. nr. Cadastral 67322; S total teren= 16259; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 4.064.750 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 157/2017;Tronson 1, cartea 
funciară nr. 67644, tronson 2, cartea funciară 67322 ”. 

 
Art.19.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 214, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Prutului”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 8.688 m.p.; nr. Cadastral 68440; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 4.778.400 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 158/2018; cartea funciară nr. 
68440 ”. 

 
Art.20.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 215, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Pietroasele”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 7.525 m.p.; nr. Cadastral 68283; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 4.523.400 ”; 



 

 

- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 
doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68283 ”. 

 
Art.21.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 252, după cum urmează:  
    - coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „ 
Aleea Școlilor, Suprafață teren= 4.311 m.p.; nr. Cadastral 68270; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 1.077.750 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 106/2018; cartea funciară nr. 68270”. 

 
Art.22.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 255, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Sf. Sava Gotul”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 3.466 m.p.; nr. Cadastral 68281; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 1.834.200 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 şi nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68281”. 

 
Art.23.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 259, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Tăbăcari”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 2.940 m.p.; nr. Cadastral 68262; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 1.767.600 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68262 ”. 

 
Art.24.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 263, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 
Tenor Leonard”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 2.717 m.p.; nr. Cadastral 68303; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 1.502.050 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 



 

 

Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68303 ”. 

 
Art.25.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 292, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 
Tudor Vladimirescu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 11.673 m.p.; nr. Cadastral 68271; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „  5.755.200”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 şi nr. 106/2018; cartea funciară nr. 
68271 ”. 

 
Art.26.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 294, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada 
Aurel Vlaicu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 16.806 m.p.; nr. Cadastral 68437; Îmbrăcăminți asfaltice”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „  4.201.500”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 şi nr. 158/2018; cartea funciară nr. 
68437 ”. 

 
Art.27.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 305, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Bulevardul Nicolae Titulescu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 20.283 m.p.; nr. Cadastral 68435; Îmbrăcăminți asfaltice ”;  

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 12.169.800 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 şi nr. 158/2018; cartea funciară nr. 
68435 ”. 

 
Art.28.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 310, după cum urmează:  
    - coloana " Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Bulevardul 1 Decembrie 1918”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  „Suprafață teren= 30.453 m.p.; nr. Cadastral 67095; Îmbrăcăminți asfaltice ”; 
- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 16.749.700 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 



 

 

Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 şi nr. 84/2017; nr. cartea funciară nr. 
67095 ”. 

 
Art.29.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 318, după cum urmează:  
    - coloana "Denumirea bunurilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Strada 
Hangarului”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 10.788 m.p.; nr. Cadastral 67115; Îmbrăcăminți asfaltice ”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1991”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „ 2.697.000 ”; 
- coloana "Situația juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 nr. 110/2017; cartea funciară nr. 
67115 ”. 

 
           Art.30.- Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 117/1999  
privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 
Buzău, actualizată conform H.C.L. nr. 51/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică conform art. 2 – art. 29 din prezenta hotărâre. 
        

Art.31.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Financiar–Contabil, Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu şi Licitații, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREȘEDINTELE  ȘEDINTEI, 

consilier Maria Ionescu 
 
 
 
 
       

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:                                                 
                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                               Eduard Pistol 
       
 
 
     
Buzău, 30 august 2018 
Nr.  203 
 
 
 
 

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. (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 
     JUDEȚUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 

  - PRIMAR- 
Nr. 250/CLM/21.08.2018 

 
 

  
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău - Străzi III 

 
 

Pe parcursul anului 2018 s-au făcut măsurători topografice și s-au întocmit 
documentațiile pentru intabularea terenurilor aferente unor străzi din municipiul Buzău,  
prevăzute pentru reabilitare prin proiectul  ”Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste 
pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public, POR 2014 - 2020 Axa 4 
Prioritatea de investiții 4.1.”. 
           Denumirile străzilor sunt modificate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr. 101/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului Stradal al 
municipiului Buzău. 

Pe baza măsurătorilor și a documentațiilor topografice s-au obținut numerele 
cadastrale și s-au făcut înscrierile în cartea funciară.  
 Valorile bunurilor imobile din proiectul de hotărâre sunt estimate conform Raportului 
de Evaluare, înregistrat la nr. 23.150 din 10.08.2018 întocmit de Comisia pentru 
evaluarea/reevaluarea valorilor aparținând activelor fixe corporale, aflate/care vor intra în 
patrimoniul Municipiului Buzău pentru terenuri aferente unor străzi, proprietăți aparținând 
domeniului public al municipiului Buzău, prin care s-au estimat valorile de inventar ale 
bunurilor din municipiul Buzău care fac obiectul prezentei hotărâri. 

În Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001, Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Buzău, secțiunea I  " Bunuri imobile " se impune 
efectuarea unor modificări la o serie de poziții, referitoare la străzi din municipiul Buzău, în 
urma redenumirii lor, a măsurătorilor recent efectuate, evaluării valorice şi înscrierii lor în 
cartea funciară.   

Propun modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Buzău, Secțiunea I "Bunuri imobile", respectiv modificarea acestor străzi, în 
ceea ce privește denumirea, elementele de identificare, respectiv suprafețele, inclusiv 
numerele cadastrale și ale cărților funciare, anul dobândirii, sau după caz al dării în 
folosință, valoarea de inventar, Situația juridică actuală, denumire act proprietate sau alte 
acte doveditoare. 

Propun însușirea Raportului de Evaluare, înregistrat la nr. 23.150 din 10 august 
2018, întocmit Comisia pentru evaluarea/reevaluarea valorilor aparținând activelor fixe 
corporale, aflate/care vor intra în patrimoniul Municipiului Buzău, pentru terenuri aferente 
unor străzi, proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Buzău, prin care s-au 
estimat valorile de inventar ale bunurilor din municipiul Buzău care fac obiectul prezentei 
hotărâri. 

În sensul celor de mai sus am elaborat prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea 
de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Administrare Patrimoniu  - 

                        Nr. 23.795/21.08.2018 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău - Străzi III 
 
 

Pe parcursul anului 2018 s-au făcut măsurători topografice și s-au întocmit 
documentațiile pentru intabularea terenurilor aferente unor străzi din municipiul Buzău,  
prevăzute pentru reabilitare prin proiectul  ” Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste 
pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public, POR 2014 - 2020 Axa 4 
Prioritatea de investiții 4.1.”. 
           Denumirile străzilor sunt modificate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr. 101/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului Stradal al 
municipiului Buzău. 

Pe baza măsurătorilor și a documentațiilor topografice s-au obținut numerele 
cadastrale și s-au făcut înscrierile în cartea funciară.  
 Valorile bunurilor imobile din proiectul de hotărâre sunt estimate conform Raportului 
de Evaluare, înregistrat la nr. 23.150 din 10 august 2018, întocmit de Comisia pentru 
evaluarea/reevaluarea valorilor aparținând activelor fixe corporale, aflate/care vor intra în 
patrimoniul Municipiului Buzău, pentru terenuri aferente unor străzi, proprietăți aparținând 
domeniului public al municipiului Buzău, prin care s-au estimat valorile de inventar ale 
bunurilor din municipiul Buzău care fac obiectul prezentei hotărâri. 

În Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001, în Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Buzău, în coloana ”Denumirea bunului” sunt 
denumirile străzilor iar în coloana ”Elemente de identificare” sunt doar suprafețele 
terenurilor, lungimile și lățimile străzilor și trotuarelor. 

Se impune  modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Buzău la secțiunea I "Bunuri imobile", Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.348/2001, respectiv modificarea unor strazi, în ceea ce privește denumirea, elementele 
de identificare, suprafețe, numerele cadastrale și ale cărților funciare, anul dobândirii 
bunului, sau după caz al dării în folosință, valoarea de inventar, Situația juridică actuală, 
denumire act proprietate sau alte acte doveditoare a proprietății publice. 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ – 
teritoriale, întocmite şi însuşite de consiliile locale, centralizate de consiliul judeţean, se 
trimit Guvernului, pentru ca prin hotărâre să se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul 
public de interes local sau să se opereze modificările intervenite asupra bunurilor deja 
inventariate. 
 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,                 CONSILIER, 
            Emilia - Izabela Lungu                                                Victoria Dimciu 


