ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 68 din data de 12.03.2019
privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul 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. 76/CLM/12.03.2019, prin care se propune schimbarea denumirilor unor străzi din
municipiul Buzău;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29.092/12.03.2019 al Serviciului
Administrare Patrimoniu, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS 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;
- avizul nr. ____ din __________ al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului
Buzău;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile art. 2, lit. d) și 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă schimbarea denumirii Strada „16 Februarie” în Strada
„General Nicolae Ciupercă”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2 - Se aprobă schimbarea denumirii Intrarea „Bazalt” în Strada „General
Constantin Constantinescu-Claps”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Se aprobă schimbarea denumirii Aleea „Grădinelor” în Aleea
„General Ion Dumitrache”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 4 - Se aprobă modificarea şi completarea în mod corespunzător a
Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin H.C.L nr. 101/26 iunie
2015, cu denumirile străzilor aprobate la art. 1, 2, 3;
Art. 5 - Primarul municipiului Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, 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.
INIȚIATOR
PRIMAR,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU
- PRIMAR Nr. 76/CLM/12.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor
unor străzi din municipiul Buzău
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.
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 denumirile 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 denumirile
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”.
Având în vedere că o serie de generali de marcă ai armatei române, luptători în
cele două Războaie Mondiale, mari comandanți de arme, își au originile în județul
Buzău, numele acestora merită sa fie cunoscute de către buzoieni și nu numai, iar
faptele lor eroice popularizate si omagiate.
În acest sens, propun schimbarea următoarelor denumiri de străzi:
- Strada “16 Februarie” în Strada „General Nicolae Ciupercă”,
- Intrarea „Bazalt” în Strada „General Constantin Constantinescu-Claps”,
- Aleea „Grădinelor” în Aleea „General Ion Dumitrache”,
cât şi modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al
municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015.

Elementele de identificare şi dimensiunile arterelor de circulaţie sunt prevăzute
în anexele nr. 1, 2 și 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
Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS
Nr. 29.092/12.03.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi
din municipiul Buzău
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune schimbarea denumirilor unor
străzi din municipiul Buzău cu numele unor generali ai armatei române, de origine
buzoiană, remarcați în cele două Războaie Mondiale, în acțiunile de dezrobire a
Basarabiei și mai apoi ca oponenți ai regimului bolșevic instaurat în țara noastră după
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, așa după cum urmează:
- schimbarea denumirii Strada “16 Februarie” în Strada „General Nicolae
Ciupercă”,
- schimbarea denumirii Intrarea „Bazalt” în Strada „General Constantin
Constantinescu-Claps”,
- schimbarea denumirii Aleea „Grădinelor” în Aleea „General Ion Dumitrache”
Nicolae Ciupercă (1882-1950), general de elită al armatei române, născut la
Râmnicu-Sărat, avansat maior în 1916, participă la Războiul de întregire a neamului,
sub comanda generalului Averescu, contribuind, împreuna cu maiorul Ion Antonescu,
la executarea operațiunior ofensive din vara anului 1917.
În 1930 este avansat general de brigadă, în 1937 general de divizie, și general de
corp de armată în 1940. A fost comandantul Corpului III Armat și ministru la Ministerul
de Război (1938-1939). În 1941 a comandat Armata a IV-a, cu care participă la
operațiunile militare de dezrobire a Basarabiei. Pentru meritele sale, a fost decorat cu
numeroase ordine si medalii. În 1948 este arestat pentru complot si uneltire contra
ordinei sociale de către regimul comunist și, grav bolnav fiind, moare în închisoarea
Jilava.
Constantin Constantinescu-Claps, (1884-1961), general al armatei române,
născut la Beceni, absolvent al multor școli militare de prestigiu. Participă, ca și
căpitan, la Campania 1916-1918, fiind comandant de baterie și divizion, iar in 1917
este avansat maior și decorat cu Ordinul „Coroana României” cu spade, în grad de
cavaler, apoi în 1925 colonel. În 1935 este avansat general de brigadă, în 1939
general de divizie, 1942 general de corp de armată, comandând mai multe corpuri de
armată între 1937-1943. A luat parte la acțiunile militare de dezrobire a Basarabiei. În
1943 demisionează din armată. Este arestat în numeroase rânduri de regimul
comunist, condamnat la 15 ani muncă silnică și încarcerat la Văcărești în 1951, însă
în 1955 este eliberat, devedindu-i-se nevinovăția.

Ion Dumitrache (1889-1977), general-colonel, una dintre personalitățile de
marcă ale corpului ofițeresc român din timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
născut la Râmnicu-Sarat. Locotenent în 1914 și căpitan în 1917, a participat la
Războiul de Întregire între anii 1916-1918, luând parte la luptele pentru eliberarea
Transilvaniei, la acțiunile defensive din iarna anului 1916 și campania din 1917,
încheiată cu crearea României Mari.
Avansat general de brigadă în 1941, a plecat în același an pe frontul reîntregirii, fiind
comandant al Diviziei 2 Munte si al Corpului de Munte și conducând această unitate
de elită a armatei române între 1946-1947. S-a evidențiat în numeroase confruntări
militare, culminând cu bătălia pentru cucerirea Nalcikului. În 1947 este avansat la
gradul de general de corp de armată. A fost închis la Jilava în 1949, fiind acuzat de
crime de razboi de către regimul comunist și eliberat în 1950. A fost decorat cu
Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a și a III-a, deși, la sfârșitul carierei militare, comuniștii
aflați la putere l-au considerat criminal de război.
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.
Conform adresei nr. 5712/05.02.2019, primită de la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, 6 persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale au sediile sociale și sediile secundare pe Strada 16
Februarie, 1 pe Intrarea Bazalt, 5 pe Aleea Grădinelor.
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.
Potrivit adresei nr. 253718/12.02.2019, primită de la Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor, în ceea ce privește Strada 16 Februarie, un numar de 31 persoane au
cărți de identitate cu adresa pe această stradă, în valoare de 217 lei, 67 pe Intrarea
Bazalt, în valoare de 469 lei, 253 pe Aleea Grădinelor, în valoare de 1771 lei.
În acelasi timp, conform adresei nr. 11394/12.02.2019 a Direcţiei Finanţelor
Publice Locale, 31 persoane fizice au deschise roluri pe Strada 16 Februarie, 11
persoane fizice pe Intrarea Bazalt, respectiv 18 persoane juridice, 42 pe Aleea
Grădinelor, respectiv 3 persoane juridice.
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 denumirile 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 denumirile
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 privind contractele cu
furnizorii de utilităţi, casele de marcat, etc.
Ținând cont de propunerile dumneavoastră, schimbarea denumirilor celor trei
străzi menţionate mai sus se va face cu propunerile respective, conform anexelor nr 1,
2 și 3.
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 schimbarea denumirilor unor străzi 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,
Emilia-Izabela Lungu

Întocmit,
Doina Bârlă

