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H O T A R A R E 
pentru aprobarea dării unui teren proprietate publică  
a municipiului în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen 

 limitat, pentru Tribunalul 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. 
220/CLM/2015, prin care se propune darea unui teren proprietate publică a 
municipiului în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen limitat, pentru Tribunalul 
Buzău;  
       - raportul Direcţiei Evidenţă - Administrare Patrimoniu Cadastru şi 
Transporturi Locale, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
       - prevederile art. 874 din Codul civil; 
       - prevederile art. 138, alin. ( 2 ) din Legea nr. 304/ 2004 privind orga-
nizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
       In temeiul art. 36, alin. (9), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 
124 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 darea în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen limitat, 
pentru Tribunalul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu 
nr. 8, a terenului proprietate publică a municipiului, în suprafaţă de 226,00 m.p., 
limitrof sediului instituţiei publice, în vederea utilizării sub formă de parcare 
pentru autoturismele magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate din 
cadrul instituţiei, precum şi tuturor categoriilor de justiţiabili.  

Terenul dat în folosinţă cu titlu gratuit nu este înscris în cartea funciară a 
UAT Buzău şi este identificat conform planului de situaţie prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Dreptul de folosinţă  cu titlu gratuit asupra terenului prevăzut la art. 
1 din prezenta hotărâre se acordă pentru o durată de 5 ani, începând cu data 
de 01 decembrie 2015. 
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Art.3.-  Darea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului se face pe bază de 

protocol de predare – primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Direcţiei Economice şi Compartimentului 
Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
         

 
PRESEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Coman Constantin 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 26 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


