
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL-     

            
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea punctului nr. 2 din anexa nr. 1 la  Hotărârea  nr. 
136/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată de Hotărârea 

nr. 146/2016, privind trecerea locuinţelor pentru tineri,  din proprietatea 
publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi 

reglementarea juridică a terenurilor aferente  
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înre-

gistrată sub nr. 292/CLM/2016, prin care se propune modificarea  punctului 
nr. 2 din Hotărârea nr. 136/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
modificată de Hotărârea nr.146/2016, privind trecerea locuinţelor pentru 
tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică 
a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei Cadastru Administrare 
Patrimoniu Fond Locativ  şi Transporturi Locale precum şi avizele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
    - Hotărârea Consiliului  local al Municipiului Buzău nr. 150 din data de 14 
septembrie 2006; 
    - Hotărârea Consiliului  local al Municipiului Buzău nr. 124 din data de 28 
iulie 2011; 
    - prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulrterioare; 
    - prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c), art.45 alin. (3) şi art. 115, 
alin. 1, lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată:  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art.1.-   Punctul nr. 2 din anexa nr. 1 la  Hotărârea  nr. 136/2016, 
modificată de Hotărârea nr. 146/2016, se modifică şi va avea  conţinutul şi 
forma potrivit machetei prevăzută la anexa nr. 1 care este parte integrantă 
la prezenta Hotărâre. 
   



-2- 
 

Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.136/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, modificată de Hotărârea nr.146/2016,  rămân valabile. 
      Art.2. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Financiar –
Contabil, şi Serviciului  Administrare Fond - Locativ  va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
Consilier Constantin Florescu 

 
 
 
 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                     INSPECTOR                                                                             
                                                              CU ATRIBUŢII DELEGATE DE  
                                                                                      SECRETAR, 
                                                                                     George Sava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 octombrie 2016 
Nr. 203 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 27.10 2016, cu respectarea prevederilor art. 

45, alin.(1) şi alin (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi - 

voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  21 consilieri 

prezenţi la şedinţă. 



                                                                                 
                                                                           
                                                                           ANEXA  1 
                                              la Hotărârea nr. 203 din data de 27.10.2016 
                                                    a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE  
a construcţiilor de locuinţe care se transmit din proprietatea publică a 

Primăriei Municipiului Buzău în proprietatea publică a statului 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea construcţiei, 
adresa imobilului 

Persoana juridică de la 
care se transmite 

construcţia 

Caracteristicile tehnice ale 
construcţiei 

2 Bloc de locuinţe 3 A, str. 
Aleea Sporturilor, zona 

Bazin Olimpic, municipiul 
Buzău 

Nr. cadastral 58074 

 
Municipiul Buzău 

Aria construită (Ac) = 475 mp. 
Aria desfăşurată construită (Adc) -

2880 mp. 
Număr de apartamente: 

 cu o cameră = 22 
cu două camere =5 

Valoarea de inventar al imobilului 

este de 4.753.291,17 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


