
                                                    
 

          ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL-    

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv 

Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” 
 din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Ș ah 

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

ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                    
234/CLM/12.05.2017, prin care se propune acordarea dreptului de folosinţă cu 
titlu gratuit, a Clubului Sportiv Municipal Buzău, a unui spaţiu situat în incinta 
complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău,  b-dul mareşal Al. Averescu, 
pentru secţia de Ș ah; 

- raportul de specialitate nr. 12.394/2017 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;  

- solicitarea Clubului Sportiv Municipal Buzău, a spaţiului din incinta 
complexului sportiv ”Gloria”, situat în municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. 
Averescu nr. 10, pentru secţia de şah, înregistrată la Primăria Municipiului 
Buzău cu nr. 10.635 din 20 aprilie 2017;  
 - prevederile art. 749, 751 – 754, art. 755 şi urm. şi art. 874 - 875 din 
Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009 şi republicat în temeiul art. 218 din 
Legea nr. 71/2011. 

- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (9), art. 45, alin. (3),  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 acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a  
Clubului Sportiv Municipal Buzău, a unui spaţiu din incinta complexului sportiv 
”Gloria” situat în municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu nr. 10, pentru 
secţia de Ș ah, în suprafaţă utilă de 145,55 m.p.    
 



 
Spaţiul dat în folosinţă cu titlu gratuit este identificat conform releveului şi 

extrasului de carte funciară pentru informare prevăzute în anexele care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.- Se acordă dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra holurilor de 
acces, casei scărilor şi grupurilor sanitare aflate în proprietatea publică a 
municipiului Buzău.     

  Art.3.- Acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi 
a dreptului de servitute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se face pentru o 
perioadă de 5 ani, începând cu data de 01 iunie 2017, cu posibilitate de 
prelungire în condiţiile prevăzute de lege şi se va nota în cartea funciară a 
municipiului Buzău prin grija Clubului Sportiv Municipal  Buzău. 

  Art.4.- Predarea spaţiului se face prin protocol, încheiat între părţile 
interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.   
 Art.5.- Spaţiul prevăzut în prezenta hotărâre va fi folosit în exclusivitate 
pentru funcţionarea secţiei de Ș ah a Clubului Sportiv Municipal  Buzău. În caz 
contrar drepturile acordate se reziliază de drept, fără îndeplinirea unor altor 
formalităţi.  

 Art.6.- Clubul Sportiv Municipal Buzău va gestiona în nume propriu spaţiul 
dat în folosinţă exclusivă şi va suporta cheltuielile privind reparaţiile curente, de 
întreţinere, cele privind asigurarea utilităţilor şi taxa pe clădiri conform art. 249 
din codul fiscal. 
        Art.7.- 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. 156 

 

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, republicată şi 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.  



 


