
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
  - CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind declanşarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea 

 “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” 
din municipiul 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. 
113/CLM/10.03.2017 prin care se propune declanşarea procedurii de expropriere a unui 
teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” din 
municipiul Buzău; 

- raportul de specialitate comun al Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii, al 
Serviciului Juridic, precum şi al Direcţiei Finanţe Publice Locale. 

- 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,   

conform referatului cu nr. 12.276/2016; 

- solicitarea cetăţenilor înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 
24.153/15.12.2015, nr. 6R/30.01.2017 şi nr. 3.747/08.02.2017;  

- adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău cu nr. 23.268 din 04 decembrie 2015;  
 - planul topografic de la expropriere cu traseul proiectat al trotuarului Buzău din str. 
Viitorului în dreptul fostului imobil cu nr. 5; 

- prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean sau local, forma 
actualizată; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean sau local, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Buzău aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2009, U.T.R. 3; 

- raportul de evaluare a terenului care se expropriază, întocmit de evaluatorul 
autorizat Ion Petre, în data 28.07.2016; 
 - devizul estimativ de lucrări înregistrat cu nr. 19.484/2016 pentru lucrarea 
“Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110”; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2), lit. b) şi c), alin. (4), lit. d), alin. (5), lit. 
c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), precum şi ale art. 126 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.- Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai lucrării “Refacere trotuar pe str. 
Viitorului lângă blocul nr. 110” lucrare de utilitate publică de interes local aşa cum rezultă 
din studiul de fezabilitate prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre: 



 
Valoarea totală a lucrării este de 3775.42 lei, conform devizului estimativ al 

lucrărilor înregistrat cu nr. 19.484/2016. 
 Art.2.- Se aprobă amplasamentul pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului 
lângă blocul nr. 110” lucrare de utilitate publică de interes local, în suprafaţă de 26 m.p. 
situat în str. Fundătura Rândunelelor nr. 5 din municipiul Buzău proprietatea doamnei 
Stamate Valeria, teren identificat conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.3.- Lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” este 
finanţată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Buzău, capitolul întreţinere 
străzi. 

Art.4.- Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a terenului precizat la art. 
2 din prezenta hotărâre. 

Art.5.- Se aprobă suma aferentă despăgubirii, estimată la 5.100 euro respectiv 
22.800 lei la data evaluării din 28.07.2016, conform raportului de evaluare întocmit de 
evaluatorul autorizat, Ion Petre.  

Art.6.- Suma aferentă despăgubirii va fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Buzău şi se va achita în termen de 150 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia 

proprietarei terenului care se expropriază. 

Art.7.- Planul cu amplasamentul lucrării şi delimitarea suprafeţei terenului aferent 

segmentului de trotuar se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local 

al Municipiului Buzău, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău. 

Art.8.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să semneze dispoziţia de 
expropriere a terenului ce face obiectul prezentei hotărâri. 

Art.9.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă Patrimoniu 
şi Licitaţii, Serviciului Financiar – Contabil, Serviciului Juridic şi Serviciului Gospodărie 
Urbană şi Protecţia Mediului va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
                              consilier Ţepeluş Laurenţiu Cristinel 
 

 
 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                            Radu Roxelana 
 
 
 

 

 

Buzău, 30 iunie 2017     
Nr. 200 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 30 iunie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abţinere 

şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 


