
                                                       ROMÂNIA 
                                         JUDETUL BUZĂU 
                                       MUNICIPIUL BUZĂU 
                                      - CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a 

municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Buzău 

 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă  
extraordinară; 
          Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 496/CLM/09.10.2017, prin care se propune aprobarea cererii de trecere din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. 
Buzău; 
         - raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu înregistrat 
sub nr. 26.516/09.10.2017; 
   - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al 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; 
 - prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, art. 45, alin. (3), şi 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 solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a 
municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
terenului în suprafaţă de 5,70 hectare, înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a 
U.A.T. Buzău pentru înfiinţarea unui cimitir municipal. 
         Art.2.- Consiliul Local al Municipiului Buzău se obligă cu privire la terenul 
menţionat la art. 1, să respecte destinaţia aprobată, să nu dispună nici o 
măsură de natura grevării cu sarcina ipotecii, gajului ori înstrăinării.  

Art.3.- Primarul şi secretarul municipiului Buzău vor iniţia şi realiza toate 
demersurile necesare emiterii Hotărârii de Guvern pentru trecerea terenului 
menţionat la art. 1 din proprietatea statului în proprietatea municipiului Buzău, 
fiind împuterniciţi în acest sens de către Consiliul Local prin prezenta hotărâre. 



 
Art. 4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura comunicarea Hotărârii 

Ministerului Apărării Naţionale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău. 
         Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  
Administrare Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
           

 PREŞEDINTELE ŞEDINTEI, 
consilier Fănică Bârlă 
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                                                                  SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                             Eduard Pistol   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 12 octombrie 2017 
Nr. 300                                            
 
 
 
 

  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 12 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 18 voturi 
pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 18 
consilieri prezenţi la şedinţă.  



 


