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H O T Ă R Â R E 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău,  
a unor terenuri limitrofe Bulevardului Industriilor  

 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.  78 /CLM/2017, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul 
privat al municipiului a unor terenuri limitrofe Bulevardului Industriilor; 

- raportul de specialitate al  Serviciului, Evidenţă Patrimoniu, Licitaţii nr. 
4607/ 2017;  

- avizul comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului ; 

- avizul  comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/ 1991, 
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
 In temeiul art. 36, alin. (9), art. 45, alin. (3), art. 121, alin. (1) ș i 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 atestă apartenenț a la domeniul privat al municipiului Buzău 

a unor terenuri limitrofe Bulevardului Industriilor. 
Art.2.- Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 

101/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, 
Aleea Industriilor poartă acum denumirea Bulevardul Industriilor. 

 Art.2.- Terenurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre sunt 
identificate conform planurilor de amplasament ș i delimitare a imobilelor, 
anexele numerotate de la 1 la 13,  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Evidenț ă Patrimoniu ș i Licitaț ii ș i Serviciului Financiar - Contabil, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Vasile Murguleţ 
          
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                      Diana Mariana Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 februarie 2017     
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 23 februarie 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,  -- abţineri şi -- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 


