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H O T Ă R Â R E 
 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Buzău de trecere 

din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a 
unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului,  

situate pe teritoriul municipiului Buzău 
 
 

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

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                         
185/CLM/06.06.2018, prin care se propune aprobarea solicitării Consiliului Local 
al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în 
proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău; 

- raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 16.585/06.06.2018 al 
Direcţiei Finanţe Publice Locale, Serviciului Administrare Patrimoniu şi 
Serviciului Juridic 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 administrația publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
 - adresa nr. 56.824/MDRAP/30.05.2018; 
 - prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 5 și 6, al art. 
119, 120, alin. (1), ale art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1.- Se aprobă solicitarea Consiliului Local Municipal Buzău de trecere 
din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului în proprietatea publică a Municipiului Buzău, a imobilelor prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



    
 Art.2.- Primarul Municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin intermediul Serviciului Administrare Patrimoniu şi 
Serviciului Financiar – Contabil. 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Maria Ionescu 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                Eduard Pistol 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 18 iunie 2018     
Nr. 154  
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, --- 
abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă.  



 
ROMÂNIA                                                        
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                  - PRIMAR- 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al 

municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea 
publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău 
 
 
     Prin adresa nr. 56.824/MDRAP/30.05.2018, a fost comunicat către 
Asociaţia Municipiilor din România că o serie de bunuri aflate în administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului şi domeniul public al statului vor face obiectul 
transferului către autorităţile administraţiei publice locale, şi că forma pe care 
trebuie s-o îmbrace acordul de voinţă a autorităţilor administraţiei publice locale 
este HCL. 

Ataşat la această adresă se găseşte o anexă cu bunurile care vor face 
obiectul acestui transfer.  

Din această enumerare, propun ca Municipiul Buzău să preia Sala 
Sporturilor „Romeo Iamandi” şi sediul administrativ (nr. M.F. 101488), precum 
Complexul Sportiv „Crâng” (nr. M.F. 101094). 

Consider că această preluare este oportună în primul rând pentru 
dezvoltarea mișcării sportive în municipiul nostru, dar și pentru o mai bună 
administrare a acestor imobile. 

Potrivit art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, Trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a 
Guvernului, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes 
public judeţean sau local. 

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 

 P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
-Direcţia Finanţe Publice Locale- 

-Serviciul Administrare Patrimoniu- 
-Serviciul Juridic- 

         Nr. 16.585/06.06.2018 

 

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al 

municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea 
publică a Municipiului Buzău a imobilelor aflate în administrarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău 
 
 

         Analizând proiectul de hotărâre, am constatat următoarele: 
- Solicitarea CLM respectă prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 

213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

- Solicitarea este în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din 
Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
ulterioare. 

- Acest transfer de imobile este în interesul Municipiului Buzău. 
În acest scop s-a elaborat proiectul de hotărâre anexat, pentru a fi introdus 

pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea 
adoptării lui. 
  

DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE LOCALE, 
Adrian Toma 

 
 
 
 
 
 
              SERVICIUL               SERVICIUL JURIDIC, 
ADMINISTRARE PATRIMONIU,                                              Dima Viorel 

 Emilia – Izabela Lungu                                                
 


