
                                           
 

        ROMÂNIA 
                                      JUDEŢUL BUZĂU 
                                     MUNICIPIUL BUZĂU 
                                   - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană  
pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat  

pe str. col. Ion Buzoianu, nr. 109  
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
316/CLM /2016, pentru aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al 
Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str. col. 
Ion Buzoianu, nr. 109;  
 - raportul Direcţiei Servicii Publice, Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii 
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 
 - în baza prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, actualizată; 
 În temeiul art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. c), art. 117, alin. (1), lit. e), 
art. şi 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1.- Se aprobă transmiterea din domeniul public al Statului şi din 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău a imobilului situat pe str. col. Ion 
Buzoianu, nr. 109, având elementele de identificare conform anexei la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2.- Imobilul, care a fost parte integrantă din Şcoala Gimnazială „Nicu 

Constantinescu” din municipiul Buzău, str. col. Ion Buzoianu, nr. 109, anterior 
cedării lui pentru sediul fostei Administraţii a Taberelor Şcolare, îşi păstrează 
destinaţia de unitate de învăţământ. 
 Art.3.- Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin 
protocol, încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data  
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transmiterii în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului 
României.  

Art.4.- În termen de 30 de zile de la preluarea imobilui se va înscrie în 
cartea funciară dreptul de proprietate publică a municipiului Buzău şi a dreptului 
de administrare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în condiţiile legii. 
 Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă 
Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar - Contabil va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
  
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                          
       INSPECTOR CU ATRIBUŢII                                                                
                                                                           DELEGATE DE 
                                                                              SECRETAR,                                                                                                   

                                              George Sava                          
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 24 noiembrie 2016 
Nr.  237 

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 24 noiembrie 2016, 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, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  20 
consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
                                                                         
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                      ANEXA                                                       
                                                                                                                                             la Hotărârea nr.   237   din 24 noiembrie  2016 

                                                                                                                                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

ale imobilului care se transmite din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia 
 Judeţeană  pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, 

 imobil  situat pe str. col. Ion Buzoianu, nr. 109  
 

 
Nr. 

MFP 

 
 

Cod  
clasificare 

 
 

Adresa 

 
 

Denumirea imobilului 
 

 
Persoana 

 juridică de la care 
 se transmite 

 
Persoana 

juridică la care 
se transmite 

 
Caracteristici 
tehnice ale 
imobilului 

 
Valoarea de 

inventar 
-lei 

 

62687 
 

8.29.06 
 
 
 

1.6.2 
 

Imobil 
str. col. Ion 
Buzoianu, 
 nr. 109 

 
fost sediu al 

Administraţiei 
Taberelor 

Şcolare, fostă 
Agenţia 

Teritorială a 
Taberelor şi 

Turismului Şcolar 

fost sediu al Administraţiei 
Taberelor Şcolare, fostă 

Agenţia Teritorială a 
Taberelor şi Turismului 

Şcolar, adiacent şcolii nr. 8, 
actuala Şcoală Gimnazială 
„Nicu Constantinescu” din 
municipiul Buzău, situată 
pe str. col. Ion Buzoianu, 

 nr. 109. 
 

Domeniul public al 
statului şi din 
administrarea 

Ministerului Tineretului 
şi Sportului - Direcţia 

Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret 

Domeniul 
public al 

municipiului 
Buzău şi în 

administrarea 
Consiliului 

Local al 
Municipiului 

Buzău 

suprafaţă 
construită de 

 190 m.p. 
 terenul aferent  
în suprafaţă de 

1.310 m.p. 

Imobilul a fost 
evaluat în anul 
2014 la valoarea 
totală de 195.800 
euro, echivalentul a 
886.700 lei după 
cum urmează: 
- terenul cu o 
valoare de 154.600 
euro, echivalentul a 
700.000 lei; 
 -construcţia cu o 
valoare de 41.200 
euro, echivalentul a 
186.700 lei 

 
 



 


