
                                                  
                                                       ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru darea în administrare a imobilului situat pe str. Transilvaniei, 

 nr. 5, către Poliţia Locală a Municipiului Buzău, pentru sediu 
        

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                    
251/CLM/16.05.2017, prin care se propune darea în administrare a imobilului 
situat pe str. Transilvaniei, nr. 5,  către Poliţia Locală a Municipiului Buzău; 

- referatul nr. 13.202/2017 prin care Poliţia Locală a Municipiului Buzău 
solicită darea în administrare a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 5, 
pentru sediu; 

- raportul nr. 13.239 /2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu 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;  

- prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
267/2016, pentru aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a Municipiului Buzău şi nr. 
121/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Poliţiei Locale a Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, actualizată; 
- prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru 

de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; 
- prevederile art. 867-870 din Codul Civil; 
- prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată. 
În temeiul art. 36, alin. (2), litera c) şi alin. (6), punctul 7, art. 45, alin. (3)  şi 

art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în municipiul 
Buzău, pe str. Transilvaniei, nr. 5, către Poliţia Locală a Municipiului Buzău, 
pentru sediu.  
 



 
 
 
        Imobilul, proprietate privată a municipiului, este compus din construcţia 
S+P+1(subsol, parter, etaj) în suprafaţă construită de 211,50 m.p. şi terenul 
aferent în suprafaţă de  498,00 m.p., este înscris în cartea funciară nr. 56680 şi  
are nr. cadastral 2088. 

Art.2.- Poliţia Locală a Municipiului Buzău va gestiona în nume propriu 
imobilul primit în administrare, pentru sediu şi va suporta toate cheltuielile legate 
de acesta. 
    Art.3.-  Dreptul de administrare va fi notat în cartea funciară a municipiului 
Buzău de către beneficiara acestuia, Poliţia Locală a Municipiului Buzău.  
 Art. 4.- Predarea - primirea imobilului se face în termen de 30 de zile de la 
adoptarea prezentei hotărâri, prin protocol încheiat între părţile interesate. 
          Art.5.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Administrare Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru 
 
 
 
                                                                         
 
                                                        

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:   
                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

 Radu Roxelana 
 

 

 

 
 
 

 
 
Buzău, 26 mai 2017                                   

Nr. 154 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 26 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, --- abţineri şi --- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 17 consilieri prezenţi la şedinţă. 


