
                                                         ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU  

MUNICIPIUL BUZĂU 
   -CONSILIUL LOCAL-                  

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
Buzău - Mărăcineni a suprafeţei locative proprietate publică a municipiului, 

situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 15 A, ap. 2, parter 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                    
409/CLM/17.08.2017, prin care se propune darea în folosinţa gratuită Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni a suprafeţei locative proprietate 
publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 15 A, ap. 2, 
parter; 

- raportul de specialitate nr. 19.189/19.07.2017 al Serviciului Administrare 
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
         - avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  
 - prevederile Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău – Mărăcineni aprobat prin Hotărârea nr. 28/25.02.2010 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată prin Hotărârea nr. 68/31.03.2016 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 874 din Codul Civil; 

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

În temeiul art. 36, alin. (2) litera c) şi alin. (6), litera a), pct. 14, art. 45, alin. (1) 
şi (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 darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei locative 
proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 
15 A, ap. 2, parter, pentru constituirea punctului de lucru - birouri. 

Suprafaţa locativă are suprafaţa utilă de 52,96 m.p., suprafaţa construită de 
64,40 m.p., cota parte indiviză de teren de 13,00 m.p., este înscrisă în cartea fun- 
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ciară nr. 2.864 cu nr. cadastral 1.619/0;2 şi este identificată conform planului de 
amplasament şi delimitare a bunului imobil, anexă la prezenta hotărâre. 

  Art.2.- Dreptul de folosinţă gratuită primit în baza prezentei hotărâri, se va nota 
în cartea funciară a municipiului Buzău prin grija Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău - Mărăcineni care va gestiona în nume propriu bunul dat în 
folosinţă şi va suporta orice cheltuieli curente legate de acesta, inclusiv cele 
prevăzute în Codul Fiscal. 

  Art.3.- Predarea – preluarea suprafeţei locative prevăzute la art. 1 se va face 
pe bază de protocol, încheiat între Municipiul Buzău şi  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

  Art.4.- La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 217/2016 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
        Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare 
Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
         
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Laurenţiu - Cristinel Ţepeluş 

 

 
 
                    
                                                    
                                                        

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:   
                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

 Roxelana Radu 
 

 
Buzău, 24 august 2017                                   

Nr. 242 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 24 august 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, cu un număr de 19 
voturi pentru,   ---  abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
        


