
            ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
          - CONSILIUL LOCAL -  

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea dezmembrării imobilului 

 cu număr  cadastral 17211 situat în municipiul Buzău,  
b-dul 1 Decembrie 1918, gruparea de blocuri 6 E - H  

 
  
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
401/CLM/09.08.2017 prin care se propune aprobarea dezmembrării  imobilului 
cu numărul cadastral 17211 situat în municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, 
gruparea de blocuri 6 E - H; 

- raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu, nr. 19.571  
/2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
 - prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 
1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23, lit. e, art. 
132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a şi alin. 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 
2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară. 
        În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatăşi actualizată, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu o suprafaţă construită la sol 
de 307 m.p., proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, 
b-dul 1 Decembrie 1918, gruparea de blocuri 6 E - H, în trei loturi, astfel:  

a) Lotul 1: suprafaţă construită Sc= 146,12 mp; 
                  suprafaţă utilă Su= 131,35 mp; 
                  teren aferent în suprafaţă de 167,68m.p.;  
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         b) Lotul 2: suprafaţă construită Sc= 106,37 mp; 
                  suprafaţă utilă Su= 100,19 mp; 

                           teren aferent  în suprafaţă de 122,06 m.p.; 
c) Lotul 3: suprafaţă construită Sc= 54,41mp;  
                 suprafaţă utilă Su= 46,70 mp; 
                 teren aferent în suprafaţă de 62,44 m.p.; 
Imobilul are nr. cadastral vechi 17211 nr. vechi (57930 nr. nou), este înscris 

în CF vechi 3336 şi este identificat conform Releveului construcţiei C1 cu 
propunerea de apartamentare prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să semneze actul 
autentic de dezmembrare a terenului ce face obiectul prezentei hotărâri. 

Art.3. - Primarul municipiului Buzău prin intermediul Serviciului 

Administrare Patrimoniu şi Serviciului Financiar – Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul  
  

 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
                            consilier Laurenţiu - Cristinel Ţepeluş 

 
 

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                 Roxelana  Radu 

           

 

 

 

Buzău, 24 august 2017  
Nr. 243 

 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de august 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 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. 


