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                              - CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a 

municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău a 
bunului imobil “Pădurea Crâng” din municipiul Buzău 

 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință  
ordinară; 
          Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 298/CLM/2016, prin care se propune aprobarea cererii de trecere din 
domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva în proprietatea publică a municipiului Buzău și adminsitrarea 
Consiliului Local al municipiului Buzău a unui bun imobil “Pădurea Crâng” din 
municipiul Buzău"; 

- raportul Direcției Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ și 
Transporturi Locale, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- adresa Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva înregistrată sub nr. 
14.609/22.08.2016;  

- anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – pozițiile nr. 
1363 și 1364; 
 - prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, art. 45, alin. (3), și art. 115, alin. (1), lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
         

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1.- Se aprobă solicitarea trecerii din domeniul public al statului și 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a 
municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
bunului imobil “Pădurea Crâng” în suprafață totală de 181,13 ha situat în 
municipiul Buzău. 
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         Art.2.– Consiliul Local al Municipiului Buzău se obligă cu privire la bunul 
imobil menționat la art.1, să mențină destinația actuală, să nu dispună nici o 
măsură de natura grevării cu sarcina ipotecii, gajului ori înstrăinării și să nu 
permită edificarea de construcții. 

Art.3- Primarul și secretarul municipiului Buzău vor iniția și realiza toate 
demersurile necesare emiterii Hotărârii de Guvern pentru trecerea bunului 
imobil menționat la art.1 din proprietatea statului în proprietatea municipiului 
Buzău, fiind împuterniciți în acest sens de către Consiliul Local prin prezenta 
hotărâre. 

Art. 4- Secretarul municipiului Buzău va asigura comunicarea Hotărârii, 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Regiei Naționale a Pădurilor–Romsilva, Instituției Prefectului 
Județului Buzău și Direcției Silvice Buzău; 
        Art.5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Evidență - 
Administrare Patrimoniu și Licitații și Serviciului Financiar-Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
           
 

 PREȘEDINTELE ȘEDINTEI, 
consilier Florescu Constantin 

 
 
 
 
Buzău, 27 octombrie 2016 
Nr.211 
                                                
 
 
                                  
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                              INSPECTOR CU ATRIBUȚII  
                                                                  DELEGATE DE SECRETAR, 
                                                                              George Sava 
                                 
                                             
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 27 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
şi actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru,  2 abţineri şi 1 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23  consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
       


