
                                                        
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU  

MUNICIPIUL BUZĂU 
    -CONSILIUL LOCAL-    

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale 

 Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, 
 pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere 

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

ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                       
477/CLM/22.09.2017, prin care se propune darea unui teren în folosinţă gratuită 
a bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae 
Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere; 

- raportul de specialitate nr. 6.874/2017 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;  

- solicitarea dării unui teren în folosinţă gratuită a bisericii parohiale Sfântul 
Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea 
bisericii şi activităţi de binefacere înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu 
nr. 10.635 din 20 aprilie 2017;  

- prevederile art. 8, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 489/2006 (republicată) 
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.  

- 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 c), 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 darea unui teren în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiei, începând cu 01 octombrie 2017, bisericii parohiale 
Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 57, 
pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere. 
 



Terenul are o suprafaţă de  432,00 m.p., este înscris în cartea funciară nr. 
66994, are nr. cadastral 66994 şi este identificat conform planului de 
amplasament şi extrasului de carte funciară pentru informare anexate la 
hotărâre. 

  Art.2.- Terenul va avea destinaţia de curte pentru biserică, iar beneficiarul 
folosinţei gratuite are obligaţia să îl folosească pentru oficierea slujbelor 
specifice, procesiunilor religioase ce se desfăşoară în exteriorul bisericii şi 
pentru activităţi de binefacere şi recreere. În caz contrar folosinţa gratuită se 
reziliază de drept, fără îndeplinirea unor altor formalităţi.  

 Art.3.- Dreptul de folosinţă gratuită se va nota în cartea funciară a 
municipiului Buzău prin grija bisericii parohiale Sfântul Spiridon care va gestiona 
în nume propriu terenul dat în folosinţă şi va suporta orice cheltuieli curente. 
        Art.4.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare 
Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
         
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Bârlă Fănică 

 
 
                      
 
                                                    
 
                                                        

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:   
                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

 Radu Roxelana 
 

 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 septembrie 2017                                   

Nr. 283 

  

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 29 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, --- 
abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 


