ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE
pentru aprobarea Nomenclatorului stradal
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.11208/2015, prin
care se propune aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău
- raportul Direcţiei Evidentă-Administrare Patrimoniu, Cadastru, şi Transporturi Locale,
precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzau;
- prevederile art. 2, lit. d) 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 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată
şi completată şi Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.785/2011
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.

HOTARASTE:

Art.1. Se apobă Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.2.- Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică în mod
corespunzător.
Art.3. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Evidenţă-Administrare
Patrimoniu, Cadastru şi Transporturi Locale, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei de
Evidenţa Persoanelor, Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIUL BUZǍU
Stefan Nedelcu

Buzău, 26 iunie 2015
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 26 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) 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.

