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  H O T Ă R Â R E 

 privind schimbarea denumirii unui drum şi atribuirea de denumire  
pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea 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. 
71/CLM/28.02.2018, prin care se propune schimbarea denumirii unui drum şi 
atribuirea de denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea 
municipiului Buzău; 
      - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6.706/28.02.2018 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; 

- adresa  Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - 
Direcția Regională de Drumuri și Poduri  București, nr. 323 din data de 14.12.2017; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

- prevederile art. 11, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată; 

- prevederile art. 2, lit. d) 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 schimbarea denumirii tronsonului din “Bulevardul Unirii”,  
delimitat de intersecția “Bulevardelor 1 Decembrie 1918 și Mareșal Averescu” cu  
“Șoseaua  Nordului“ în “ Calea Eroilor ”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 

     Art. 2.- Aceeași denumire de la art. 1, o va purta și  sectorul de drum din  
DN2-E85 București-Buzău între km. 107+700 (intersecția cu Șoseaua Nordului) și 
km. 101+100 (limita intravilanului), conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, rezultând astfel că drumul care va fi delimitat de intersecția 
străzilor din “Bariera Ploiești” și limita intravilanului, va avea denumirea de “ Calea 
Eroilor ”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.3.- Se aprobă modificarea și completarea în mod corespunzător a 
Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 
2015 cu “ Calea Eroilor ”. 

   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 Serviciul  
Administrare Patrimoniu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier George – Aurelian Vlad 

 
 
 
 
 
 
 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:   
                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                             Eduard Pistol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Buzău, 26 aprilie 2018     
Nr. 98 

 
 
 

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. (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. 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
 la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum şi  

atribuirea de denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea 
municipiului Buzău 

 
 

     Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cât și 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, republicată, 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. 
      Prin adresa înregistrată sub nr. 31404/22.11.2017, S.C. ROX GAZ S.R.L., cu 
sediul în comuna Săpoca, jud. Buzău, a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre în 
vederea atribuirii de denumire tronsonului de drum DN2-E85 București-Buzău, 
adiacent imobilului cu număr cadastral 63741, situat în municipiul Buzău, tarlaua 
42, parcela 738, în urma aprobării Planului Urbanistic Zonal “Construire stație de 
distribuție carburanți”, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 319 din data de 
27.10.2017. 
      Sectorul de drum din DN 2-E85 București - Buzău între Km. 107+700 
(intersecția cu Șoseaua Nordului) și Km. 101+100 (limita intravilanului) situat în 
prelungirea “Bulevardului Unirii“ se află în intravilanul municipiului Buzău, conform 
Hotărârii nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului, pentru aprobarea Planului 
Urbanistic General al municipiului Buzău, și aparţine proprietății publice a statului, 
fiind în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri  București. 
         Prin adresa nr. 323 din data de 14.12.2017, aceasta și-a exprimat acordul cu  
privire la stabilirea unei denumiri pentru sectorul DN2 aflat în traversarea teritoriului  
municipiului Buzău și atribuirea de numere administrative imobilelor situate în 
vecinătatea acestui traseu. 
  Legat de evenimentul istoric al Marii Uniri de la 1918, al cărei centenar va fi 
sărbătorit anul acesta, în municipiul Buzău, pe parcursul acestui an, vor avea loc 
manifestări prin care românii își vor arăta recunoștința lor față de reîntregirea  
neamului românesc, dar  și  față de strămoșii lor care au făcut posibil acest act. 
     Ca un gest de omagiere pentru toți eroii care s-au jertfit, dar și ținând cont de 
cele de mai sus, propun schimbarea denumirii tronsonului din “Bulevardul Unirii”, 
delimitat de intersecția “Bulevardelor 1 Decembrie 1918 și Mareșal Averescu” cu 
“Șoseaua Nordului“ în “ Calea Eroilor ”, și atribuirea aceleeaşi denumiri şi 
sectorului de drum din DN2-E85 București-Buzău menționat mai sus. Noul drum 



rezultat, delimitat de intersecția străzilor din “Bariera Ploiești” și limita intravilanului 
va purta  aceeași denumire de “ Calea Eroilor ”. 
      Ulterior, după semnarea protocolului de predare-preluare a tronsonului de 
drum menționat mai sus, încheiat cu Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A.- Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, 
drumul va  fi atestat la domeniul public al municipiului Buzău și se va completa în 
mod corespunzător inventarul domeniului public cu acest drum. 
     Se va modifica și completa în mod corespunzător, Nomenclatorul stradal al 
municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 2015 cu “ Calea Eroilor ”. 
    Elementele de identificare ale drumului sunt prevăzute în anexele 1, 2, 3 care 
fac 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. 6.706/28.02.2018 

                                                                    
                           

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum şi  
atribuirea de denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea 

municipiului Buzău 
 

       Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune schimbarea denumirii  
tronsonului din “Bulevardul Unirii”, delimitat de intersecția “Bulevardelor 1 
Decembrie 1918 și Mareșal Averescu” cu “Șoseaua Nordului” în “ Calea Eroilor ” și 
atribuirea de denumire pentru sectorul de drum din DN 2-E85 București - Buzău 
între Km. 107+700 (intersecția cu Șoseaua Nordului) și Km. 101+100 (limita 
intravilanului). Drumul rezultat, delimitat de intersecția străzilor din “Bariera Ploiești” 
și limita intravilanului va purta denumirea de ” Calea Eroilor ”. 
    Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d), a art. 44, alin. (1) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, cât 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, republicată, 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. 
     Sectorul de drum din DN 2-E85 București - Buzău între Km. 107+700 
(intersecția cu Șoseaua Nordului) și Km. 101+100 (limita intravilanului) situat în 
prelungirea “Bulevardului Unirii“ se află în intravilanul municipiului Buzău, conform 
Hotărârii nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului, pentru aprobarea Planului 
Urbanistic General al municipiului Buzău în faza reactualizată, precum şi a 
Regulamentului General de Urbanism aferent, și aparţine proprietății publice a 
statului, fiind în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri  București. 
   Prin adresa nr. 323 din data de 14.12.2017, Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri  
București și-a exprimat acordul cu privire la stabilirea unei denumiri pentru sectorul 
DN2 aflat în traversarea teritoriului municipiului Buzău și atribuirea de numere 
administrative imobilelor situate în vecinătatea acestui traseu. 

 Ulterior, după semnarea protocolului de predare-preluare a tronsonului de 
drum menționat mai sus, încheiat cu Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A.- Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, 
drumul va fi atestat la domeniul public al municipiului Buzău și se va completa în 
mod corespunzător inventarul domeniului public cu acest drum.  

      Prin adresa înregistrată sub nr. 31404/22.11.2017, S.C. ROX GAZ S.R.L., cu 
sediul în comuna Săpoca, jud. Buzău, a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre în 
vederea atribuirii de denumire tronsonului de drum DN2-E85 București-Buzău, 
adiacent imobilului cu număr cadastral 63741, situat în municipiul Buzău, tarlaua 
42, parcela 738, în urma aprobării Planului Urbanistic Zonal “Construire stație de 



distribuție carburanți”, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 319 din data de 
27.10.2017. 
    Conform adresei nr. 50125/2017, primită de la Oficiul Național al Registrului 
Comertului, un număr de 19 persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, familiale au sediul social/secundar pe tronsonul din 
“Bulevardul Unirii“, delimitat de intersecția “Bulevardelor 1 Decembrie 1918 și 
Mareșal Averescu” cu “Șoseaua Nordului“. 
      Acestea vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea 
sediului social, iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente 
redactării hotărârii de schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum 
şi taxele publicării hotărârii privind schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al 
României. 
    În decursul anilor au fost eliberate de către Primăria Municipiului Buzău, un 
număr de 9 certificate de nomenclatură stradală și adresă pentru imobilele din 
zonă, iar potrivit adresei nr. 85015/2018 primită de la Direcția de Evidență a 
Persoanelor, un număr de 7 persoane cu adresa de domiciliu pe acest tronson, vor 
trebui să-şi schimbe cărțile de identitate, în termen de 15 zile de la redenumirea 
străzii, potrivit art. 19, alin. 2, lit. b) din O.U.G/97/2005R, costul unei cărți de 
identitate fiind de 7 lei, iar costul total fiind de 49 lei. 
      Potrivit adresei nr. 3348/2018, primită de la Direcția Finanțe Publice Locale -
Serviciul Prelucrare Date și Încasări, pe acest tronson sunt deschise un număr de 
75 de roluri. 
   Menţionăm că în conformitate cu art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români: “În cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirea 
unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt 
rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă 
denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea 
cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. 
    Totodată în conformitate cu art. 5, alin. (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului 
şi publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului 
se notează în Cartea Funciară.  
    De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte: contracte cu 
furnizorii de utilităţi,  case de marcat, etc. 
        În vederea stabilirii adresei poştale imobilelor din zona respectivă, pentru 
înscrierea în cartea funciară, obținerea autorizațiilor de construire, racordarea la 
rețelele de utilitate publică, este necesară atribuirea unei denumiri sectorului de 
drum din DN 2-E85 București - Buzău, menționat mai sus.        
        Legat de evenimentul istoric al Marii Uniri de la 1918, al cărei centenar va fi  
sărbătorit anul acesta, în municipiul Buzău, pe parcursul acestui an, vor avea loc   
manifestări prin care românii își vor arăta recunoștința lor față de reîntregirea  
neamului românesc, dar  și  față de strămoșii lor care au făcut posibil acest act. 
     Ca un gest de omagiere pentru toți eroii care s-au jertfit, dar și ținând cont de 
cele de mai sus, Serviciul Administrare Patrimoniu supune aprobării Consiliului 
Local al municipiului Buzău, proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii 
tronsonului din “Bulevardul Unirii”, delimitat de intersecția “Bulevardelor 1 
Decembrie 1918 și Mareșal Averescu” cu “Șoseaua Nordului“ în “ Calea Eroilor ”, 
și atribuirea aceleeaşi denumiri şi sectorului de drum din DN2-E85 București-Buzău 
între km. 107+700 (intersecția cu Șoseaua Nordului) și km. 101+100 (limita 



intravilanului). Noul drum rezultat, delimitat de intersecția străzilor din “Bariera 
Ploiești” și limita intravilanului va purta aceeași denumire de “ Calea Eroilor ”. 
         De asemenea, va trebui inițiat și un proiect de hotărâre privind renumerotarea 
administrativă a imobilelor adiacente acestui tronson, întrucât în prezent  
numerotarea începe de la “ Șoseaua Nordului”. 
       Se va modifica și completa în mod corespunzător, Nomenclatorul stradal al 
municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 2015 cu “ Calea Eroilor ”. 
      Elementele de identificare sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      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 schimbarea denumirii unei străzi din 
municipiul Buzău.                            
      În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus 
pe ordinea de zi a ședinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea 
adoptării lui. 
 

                
 
                   ŞEF SERVICIU,                                                               Întocmit, 
             Emilia –Izabela Lungu                                                   Marilena Mircioagă                                                               

                                                                                                 

 

 

 

 

 


