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      H O T A R A R E 
pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în 

municipiul Buzău, incinta Şcolii Generale “Episcop Dionisie Romano” Buzău 
  

 
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 218/CLM/2016, prin care se propune închirierea de către Municipiul Buzău a 
unui teren situat în municipiul Buzău, incinta Şcolii Generale “Episcop Dionisie 
Romano” Buzău; 

- raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu 
şi Licitaţii, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - oferta d-lui Popescu Emilian - Zaharia, înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău sub nr. 10.758/2016;     
 - prevederile art. 104, alin. (2), lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011(actualizată); 
 - prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 45, 
alin. (1) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
H O T A R A S T E : 

 
        Art.1.- Se aprobă închirierea de către Municipiul Buzău a terenului situat în 
municipiul Buzău, incinta Şcolii Generale “Episcop Dionisie Romano” Buzău, 
proprietatea cetăţenilor Popescu Emilian – Zaharia şi Popescu Florinel – 
Nicuşor cu domiciliul în municipiul Buzău, strada Armoniei nr. 10, respectiv 
Popescu Niculina cu domiciliul în municipiul Galaţi, strada Grigore Ventura nr. 
3, bloc W8, scara 2, ap. 22 şi Popescu Sorin  - Ion cu domiciliul în municipiul 
Buzău, strada Stadionului, bloc 48 A, scara A, ap. 3, teren pe care se află 
terenul de sport al unităţii de învăţământ. 
         Terenul prevăzut la alin. 1 din prezentul articol în suprafaţă de 347,20 
m.p. este proprietatea cetăţenilor, fiind restituit în baza Legii nr. 10/2001, privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 
- 22 decembrie 1989 şi este identificat conform schiţei de plan anexă la 
prezenta hotărâre. 
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Art.2.- Inchirierea terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se face 

pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 01 septembrie 2016, cu plata 
unei chirii de 9,00 lei/m.p./lună.  

Municipiul Buzău va plăti şi chiria prevăzută în contractul de închiriere nr. 
4.664/2012 aferentă perioadei 23 mai 2016 – 31 august 2016. 
 Art.3.- Se mandatează primarul municipiului Buzău să perfecteze 
contractul de  închiriere în condiţiile prezentei hotărâri. 
 Art.4. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă-
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Juridic şi Contencios 
Administrativ, Direcţiei Economice şi Compartimentului Audit Public Intern, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE  SEDINŢEI, 
 consilier  Iulian-Sorin Lazăr 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 25 august 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru,- 
abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 


