ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului
şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău
între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 180/CLM/13.04.2017, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău
între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”;
- raportul nr. 9.711/2017 al Serviciului Evidenţă Patrimoniu, Licitatii, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- avizele Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare
precum şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul nr. 3 din 27.04.2017 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului
Buzău;
- prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificarile şi completările ulterioare;
- prevederile art. 554, art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicată;
- 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) , alin. (3) şi
art. 115, alin. (1), lit. b), art. 120 alin. (1) şi art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău a
drumului situat în municipiul Buzău între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”,
delimitat de calea ferată şi B-dul Unirii având următoarele elemente de
identificare: lungimea 109 m, lăţimea medie 7,42 m şi suprafaţa de 809 m.p.,
identificat conform, anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2.- Se atribuie denumirea Strada “Maior Aviator Ioan Peneş”, arterei
de circulaţie, drumului menţionat la art. 1.
Art.3.- Se aprobă completarea Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău,
aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 2015 cu Strada “Maior Aviator Ioan Peneş”.
Art.4.- 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 în
mod corespunzător prezentei hotărâri.
Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii
Publice, Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor,
Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumare Cetăţeni şi
Secretariat şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu, Licitaţii, Serviciului Financiar –
Contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Radu Roxelana

Buzău, 28 aprilie 2017
Nr. 117

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 28 aprilie 2017, 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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU
- PRIMAR Nr. 180/CLM/13.04.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău între S.C.
Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”
În vederea definitivării listei străzilor neasfaltate din municipiul Buzău ce vor
fi cuprinse în programul de reabilitare pentru anul 2017, precum şi pentru
întocmirea proiectelor tehnice necesare obţinerii autorizaţiilor de construire,
propun atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, în
vederea înscrierii drumului situat între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”,
delimitat de calea ferată şi B-dul Unirii în cartea funciară şi atribuirea denumirii
Strada „Maior Aviator Ioan Peneş”, având în vedere şi adresa nr. 8.535/2017 a
domnului profesor Valeriu Nicolescu.
Menţionăm că Maior Aviator Ioan Peneş a fost primul ofiţer al Aviaţiei
Romane, decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul” clasa a III-a, înalt ordin militar
acordat de Regele Ferdinand I pentru fapte de arme deosebite, fost prefect de
Soroca şi al judeţului Buzău (1926), în timpul mandatului său fiind efectuate
lucrări de înfrumuseţare a oraşului şi reamenajare a Parcului “Crâng”.
Conform art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor
judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori
schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost
analizate şi avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău.
Se include această arteră de circulaţie în Nomenclatorul stradal al
municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 101/26 iunie 2015 şi se completează în
mod corespunzător.
Artera de circulaţie de mai sus se află în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Buzău, dar până în prezent nu a fost atestată apartenenţa acestuia la
domeniul public al municipiului, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate privată depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi nu formează obiectul unor litigii.
După intabularea provizorie în cartea funciară, Serviciul Evidenţă
Patrimoniu, Licitaţii va completa inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al municipiului Buzău cu bunul imobil prevăzut în hotărâre.
Elementele de identificare ale arterei de circulaţie sunt prevăzute în anexele
nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Având în vedere cele de mai sus supun aprobării dumneavoastră proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU
Serviciul Evidenţă Patrimoniu, Licitaţii
Nr. 9.711/2017
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău
între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune atestarea apartenenţei la
domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii strada “Maior Aviator Ioan
Peneş” drumului situat între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”, delimitat de
calea ferată şi B-dul Unirii.
Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) cât şi a art. 44, alin. (1) din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau
schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, artere de
circulaţie, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective
şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora.
În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată,
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor
judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori
schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost
analizate şi avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău.
Artera de circulaţie situată în municipiul Buzău, între scuarul din faţa S.C.
Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor” nu are denumire şi nu este înscrisă în cartea
funciară.
Artera figurează pe lista străzilor neasfaltate inclusă în programul de
reabilitare 2017.
Având în vedere adresa nr. 8.535/2017 a domnului profesor Valeriu
Nicolescu, Serviciul Evidenţă Patrimoniu, Licitaţii propune atribuirea denumirii
strada „Maior Aviator Ioan Peneş” drumului situat între S.C. Integral S.A. şi
cimitirul “Eroilor “ şi includerea în Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău
aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015, completându-l în
mod corespunzător.
Menţionăm că Maior Aviator Ioan Peneş a fost primul ofiţer al Aviaţiei
Romane, decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul” clasa a III-a, înalt ordin militar
acordat de Regele Ferdinand I pentru fapte de arme deosebite, fost prefect de
Soroca şi al judeţului Buzău (1926), în timpul mandatului său fiind efectuate
lucrări de înfrumuseţare a oraşului şi reamenajare a Parcului “Crâng”.
Drumul de mai sus se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Buzău, dar până în prezent nu a fost atestată apartenenţa acestuia la domeniul

public al municipiului, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de
proprietate privată depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi nu formează obiectul unor litigii.
Faţă de cele de mai sus este necesară atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a drumului, în vederea înscrierii în cartea funciară.
După intabularea provizorie în cartea funciară, Serviciul Evidenţă
Patrimoniu, Licitaţii va propune completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al municipiului Buzău cu bunul imobil prevăzut în hotărâre.
Elementele de identificare ale arterei de circulaţie, drumului, sunt prevăzute
în anexele nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi promovat
pe ordinea de zi a sedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.
ŞEF SERVICIU,
Titus Samoilă

CONSILIER,
Victoria Dimciu

CONSILIER,
Marilena Mircioagă

