ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE
pentru atribuirea de denumiri unor 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.168/CLM/2015, prin care se propune atribuirea de denumire unor 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;
- 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,

HOTARASTE:
Art. 1. - Se atribuie denumirea strada „ Târgului ” arterei de circulaţie situată
în municipiul Buzău, în zona delimitată de drumul comunal DC 15 (şoseaua Vadu
Paşii) şi calea ferată uzinală, având următoarele elemente de identificare: lungime
600,00 m; lăţime medie 8,50 m; suprafaţă 5100 m.p., conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se atribuie denumirea şoseaua „ Vadu Paşii ” arterei de circulaţie
situată în municipiul Buzău, pentru tronsonul DC 15, între şoseaua Brăilei şi podul
rutier Vadu Paşii având următoarele elemente de identificare: lungime 2338,00 m;
lăţime medie 8,00 m; suprafaţă 18.704,00 m.p., conform anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, se completează şi se modifică în
mod corespunzător prezentei hotărâri.

-2Art. 4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei EvidenţăAdministrare Patrimoniu, Cadastru şi Transporturi Locale, Direcţiei Economice,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Relaţii cu Publicul,
Organizare Alegeri şi Biroul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Constantin Musceleanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIUL
BUZǍU
Ştefan Nedelcu

Buzău, 24 septembrie 2015
Nr.148

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 24 septembrie 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.

