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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea solicitării de trecere a imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din 
domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul public al municipiului 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. 588/CLM/13.12.2017, prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a 
imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al comunei Mihăileşti 
în domeniul public al municipiului Buzău; 
         - raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu înregistrat 
sub nr. 33.403/13.12.2017; 
   - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
   - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 9, alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. 
(3), 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 Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1.- Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al comunei 
Mihăileşti în domeniul public al municipiului Buzău a imobilului „Clădire cămin 
de bătrâni” situat în comuna Mihăileşti, judeţul Buzău. 

Imobilul este format din două loturi: un lot cuprinzând construcţii şi teren 
aferent în suprafaţă de 23.532,00 m.p. şi un alt lot cuprinzând teren intravilan în 
suprafaţă de 10.468,00 m.p.  



Art.2.- Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de 
protocol încheiat între părţile interesate. 
         Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  
Administrare Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
       consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
 

 
                                                                                                                   
                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                  SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                              Eduard Pistol   
                      
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Buzău, 18 decembrie 2017 
   Nr. 377                                             
           
 
 
 

  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) 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. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a imobilului 
„Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul 

public al municipiului Buzău  
 
 

Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 
responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale aparţine 
administraţiei publice locale. 

În ultima perioadă un număr din ce în ce mai mare de persoane vârstnice 
din municipiul Buzău solicită acordarea de servicii sociale de îngrijire în sistem 
rezidenţial, solicitări care depăşesc capacitatea Complexului de servicii aflat în 
structura Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău. 

În proprietatea comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, se află imobilul „Clădire 
cămin de bătrâni”. Imobilul este format din două loturi: un lot cuprinzând 
construcţii şi teren aferent în suprafaţă de 23.532,00 m.p. şi un alt lot 
cuprinzând teren intravilan în suprafaţă de 10.468,00 m.p.  

La acest moment, comuna nu dispune de posibilităţi financiare şi 
materiale pentru susţinerea funcţionării acestui cămin, respectiv nu au 
posibilitatea să asigure logistica clădirii, plata personalului şi cheltuielile privind 
îngrijirea bolnavilor. 

Municipiul Buzău, prin adresa nr. 33.021/2017 a solicitat trecerea acestui 
imobil în proprietatea municipiului. 

În această locaţie se doreşte dezvoltarea unui serviciu public destinat 
îngrijirii persoanelor vârstnice în sistem rezidenţial. 

Având în vedere cele de mai sus propun aprobarea solicitării de trecere 
din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul public al municipiului 
Buzău a acestui imobil.  
 În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea 
de a fi adoptat în forma redactată. 
 
 

  P R I M A R, 
                                                   Constantin Toma 
 
        
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Administrare Patrimoniu - 

Nr. 33.403/13.12.2017 
 
 
 
 

                 
RAPORT DE SPECIALITATE 

     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a imobilului 
„Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul 

public al municipiului Buzău  
 

 
Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată, consiliul local asigură serviciile sociale pentru 
protecţia persoanelor vârstnice. Totodată, legislaţia în vigoare, prin Legea nr. 
292/2011 a asistenţei sociale prevede că responsabilitatea dezvoltării, 
administrării şi acordării serviciilor sociale aparţine administraţiei publice locale. 

În proprietatea comunei Mihăileşti se află imobilul „Clădire cămin de 
bătrâni”. Imobilul este format din două loturi: un lot cuprinzând construcţii şi 
teren aferent în suprafaţă de 23.532,00 m.p. şi un alt lot cuprinzând teren 
intravilan în suprafaţă de 10.468,00 m.p.  

La acest moment, comuna nu dispune de posibilităţi financiare şi 
materiale pentru susţinerea funcţionării acestui cămin, respectiv nu au 
posibilitatea să asigure logistica clădirii, plata personalului şi cheltuielile privind 
îngrijirea bolnavilor. 

Municipiul Buzău, prin adresa nr. 33.021/2017 a solicitat trecerea acestui 
imobil în proprietatea municipiului, motivat de multiplele solicitări ale 
persoanelor vârstnice, solicitări care depăşesc capacitatea Complexului de 
servicii aflat în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău.  

În această locaţie se doreşte dezvoltarea unui serviciu public destinat 
îngrijirii persoanelor vârstnice în sistem rezidenţial. 

  În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 
 

ŞEF SERVICIU, 
Emilia – Izabela Lungu 


