ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
pentru atribuirea denumirii unei artere
de circulaţie 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.
5823/2015, prin care se propune atribuirea de denumire unei artere de circulaţie
din municipiul Buzău;
- raportul Direcţiei Evidenţă - Administrare Patrimoniu, Cadastru si
Transporturi Locale, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- avizul nr. 2 din 07.07.2015 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului
Buzău
- 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.(3) şi
art.115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se atribuie denumirea strada "Căpitan Purcherea Laurenţiu " arterei
de circulaţie situată în municipiul Buzău, delimitată de S.C. “Ursus Breweries”
S.A. Buzău şi cimitirul “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, ale cărei elemente de
identificare sunt prevăzute în planul de situaţie anexat, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei EvidenţăAdministrare Patrimoniu, Cadastru şi Transporturi Locale, Direcţiei Economice,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Biroul Cadastru
Imobiliar şi Edilitar, Avizări, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Constantin Musceleanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIUL BUZĂU
Ştefan Nedelcu

Buzău, 30 iulie 2015
Nr.117

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 30 iulie 2015, 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.

