
                                                         ROMÂNIA 
                                         JUDEŢUL BUZĂU 
                                       MUNICIPIUL BUZĂU 
                                      - CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea trecerii unui bun, proprietate publică a municipiului Buzău, din 

administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în 
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. 316/CLM/15.10.2018, prin care se propune aprobarea trecerii unui bun, 
proprietate publică a municipiului Buzău, adus aport in natura la capitalul social 
al Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău si aflate in administrarea 
acesteia, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu înregistrat 
sub nr. 30159/15.10.2018; 
   - 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; 

- anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr.76/1996 privind modificarea 
și completarea art. 5 din Hotărârea nr.16/1995 și a art. 3 din  Hotărârea nr. 
60/1996 ale Consiliului Local al Municpiului Buzău; 

-   prevederile art. 867, alin. (1) şi 868, alin. (1) din Codul Civil; 
 - prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 120, alin. (1) şi art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, actualizată. 

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 ca următorul bun, proprietate publică a municipiului 
Buzău, adus aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „URBIS - 
SERV” S.R.L. Buzău și aflat în administrarea societății, să treacă în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, după cum urmează: 

- Toaleta publică situată în municipiul Buzău, str. Lt. Ion Godeanu, având 
număr de inventar 2294, fiind identificată în anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 
76/1996 a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 



Art. 2.  -  Anexa nr. 6 la H.C.L nr. 76/1996 se modifică corespunzător; 
Art.3. - Cu data adoptării prezentei hotărâri, orice altă dispoziţie contrară 

se revocă.  
         Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  
Administrare Patrimoniu precum şi Societatea Comercială „Urbis – Serv” S.R.L. 
Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 PREŞEDINTELE ŞEDINTEI, 
consilier Ionuț- Sorin Apostu 

 
 
 
 
 
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                  SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                            Eduard Pistol   
 
 
 
Buzău, 31 octombrie 2018 
Nr. 258                    
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 31 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri şi 1 vot împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Dunel Alexandru nu votează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       ROMÂNIA                                                        

           JUDEŢUL BUZĂU                                        
        MUNICIPIULUI BUZĂU                         
                 - PRIMAR - 
      Nr. 316/CLM/15.10.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui bun, proprietate 

publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - 
SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul local are atribuţii privind administrarea 
domeniului public.  

 Propun trecerea din proprietatea publică a municipiului Buzău şi 
administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în 
proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a toaletei publice situată în municipiul Buzău, str. Lt. Ion 
Godeanu, având număr de inventar 2294, fiind identificată în anexa nr. 6 la 
Hotărârea nr. 76/19 decembrie 1996 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Propunerea este motivată de următoarele: 
Potrivit anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr.76/1996 acest bun a 

fost dat în folosință gratuită Societății Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău. 
Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72 din 26 martie 

2018 si nr. 132 din 18 mai 2018 s-a aprobat ca terenurile ce aveau functiunea 
de piețe si erau adminstrate de către Societatea Comerciala “Urbis-Serv” S.R.L. 
să fie transmise în administrarea Societății Comerciale „Pieţe, Târguri şi 
Oboare” S.A. 

Viziunea de dezvoltare a piețelor din municipiul Buzău presupune si 
transmiterea bunului toaletă publică, având în vedere că acesta deservește cele 
două piețe din zonă. 

Având în vedere cele de mai sus propun aprobarea trecerii acestui bun, 
proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii 
Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău.  
 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. 30159/15.10.2018 
                 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui bun, proprietate 

publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - 
SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 
Prin anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 76/1996 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, Societatea Comercială „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău a 
primit în folosinţă gratuită anumite bunuri imobile care au constituit si aport in 
natura la capitalul social, printre care si toaleta publica situata in municipiul 
Buzau, str. Lt. Ion Godeanu, avand numar de inventar 2294.  

Trecerea acestui bun imobil din proprietatea publică a municipiului Buzău 
şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în 
proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău este necesară din următoarele motive: 
- Prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 72 din 26 martie 
2018 si nr. 132 din 18 mai 2018 s-a aprobat ca terenurile ce aveau functiunea 
de piete si erau adminstrare de catre Societatea Comerciala “Urbis-Serv” S.R.L. 
sa fie transmise in administrarea Societatii Comerciale „Pieţe, Târguri şi 
Oboare” S.A. 
- Viziunea de dezvoltare a pietelor din municipiul Buzau presupune si 
transmiterea bunului toaleta publica, avand in vedere ca acesta deserveste cele 
doua piete din zona. 

  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 

 
 
 
 


