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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL-     

 
        
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  

public al municipiului Buzău, judeţul Buzău - Străzi I 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                        

243/CLM/08.08.2018, prin care se propune modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău;  

- raportul de specialitate nr. 22.823/08.08.2018 al Serviciului Evidență - 
Administrare  Patrimoniu și Licitații 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;  

- Raportul de Evaluare, înregistrat la nr. 17.928/2017, întocmit de evaluatorul 
autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, pentru proprietățile imobiliare 
”Construcții speciale și terenuri (drumuri)”, proprietăți aparținând domeniului  public al 
municipiului Buzău, prin care s-au estimat valorile de inventar ale bunurilor din municipiul 
Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, în afară de strada Frăsinet; 

- Raportul de Evaluare, înregistrat la nr. 22.833/2018, întocmit de evaluatorul 
autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, referitor la bunurile din municipiul 
Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, respectiv strada Frăsinet. 

- Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind însușirea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 51/2016 pentru actualizarea 
şi înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Buzău; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 40/2017 privind atestarea 
apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi; 

-  anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Buzău, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, actualizată, 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
Art.1.- 1) Se însușește Raportul de Evaluare, înregistrat la nr. 17.928/2017, 

întocmit de evaluatorul autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, pentru 
proprietățile imobiliare ”Construcții speciale și terenuri (drumuri)”, proprietăți aparținând 
domeniului  public al municipiului Buzău, prin care s-au estimat valorile de inventar ale 
bunurilor din municipiul Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, în afară de strada 
Frăsinet. 

   2) Se însușește Raportul de Evaluare înregistrat la nr. 22.833/2018, 
întocmit de evaluatorul autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, referitor la 
bunurile din municipiul Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, respectiv strada 
Frăsinet. 

Art.2.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 18, după cum urmează: 

- coloana "Denumirea bunului" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Bulevardul Nicolae Bălcescu”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
Tronsonul 1: suprafața terenului - S teren= 5.324 m.p., din care St drum public = 5.054 
m.p., St scuar = 270 m.p.; nr. Cadastral 67137; Tronsonul 2: suprafața terenului S teren= 
26.246 m.p., nr. Cadastral 67221; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1940”; 
- coloana "Valoare de inventar (lei) ": „ 24.624.850,11”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; Tronsonul 1, carte 
funciară nr. 67137; Tronsonul 2, Cartea funciară nr. 67221”.  

Art.3.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 27, după cum urmează: 

- coloana "Denumirea bunului" se modifică și va avea următorul cuprins: „Șoseaua 
Brăilei”;  

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
Tronsonul 1, suprafață teren = 1.774 m.p.; nr. Cadastral  67098; 
Tronsonul 2-1, suprafață teren = 25.485 m.p.; nr. Cadastral 67102;  
Tronsonul 2-2, suprafață teren = 14.163 m.p.; nr. Cadastral 67094; 
Tronsonul 3, suprafață teren = 42.661 m.p., nr. Cadastra 67132; 
 Îmbrăcăminți asfaltice”; 
- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1967”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „17.256.058,27”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; Tronsonul 1, cartea 
funciară nr. 67098; Tronsonul 2-1, cartea funciară nr. 67102; Tronsonul 2-2, cartea 
funciară nr. 67094; Tronsonul 3, cartea funciară nr. 67132; 

Art.4.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 29, după cum urmează: 

- coloana " Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins: „Strada 
Sporturilor”; 
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- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: „ 
Tronsonul 1, suprafaţă teren= 4.163 m.p.; nr. Cadastral 67136; Tronsonul 2, suprafaţă  
teren= 24.026 m.p.; nr. Cadastral 67146; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1995” ; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „7.410.051,62”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; Tronsonul 1 -cartea 
funciară nr. 67136; Tronsonul 2 -cartea funciară nr. 67146”. 

Art.5.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 87, după cum urmează: 

- coloana "Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins: „Strada 
Dorobanți”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă teren= 35.356 m.p.; nr. Cadastral 67067; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1967”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „7.936.371,91”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; cartea funciară nr. 
67067”. 

Art.6.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 111, după cum urmează: 

- coloana " Denumirea bunului" se modifică și va avea următorul cuprins: „Strada 
Frăsinet”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă teren= 28.905 m.p.; nr. Cadastral 63077 Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1976” ; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " :  „11.795.077,84”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; carte funciară nr. 
63077”. 

Art.7.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 129, după cum urmează:  

- coloana " Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins:  „Strada 
Horticolei”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 19.718  m.p.; nr. Cadastral 67185; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1970”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „5.240.079,63”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; cartea funciară nr. 
67185”. 

Art.8.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 130, după cum urmează: 

- coloana "Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Bulevardul Industriilor”  (care a mai purtat și denumirea Aleea Industriilor ); 
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- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren= 83.600 m.p. ; nr. Cadastral 66847; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1976”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „18.493.116,59”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; cartea funciară nr. 
66847”. 

Art.9.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 177, după cum urmează: 

 - coloana " Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Strada Obor”; 

- coloana " Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă teren= 10.840 m.p., din care S teren drum = 10.037 m.p.; S teren scuar (1) = 
426 m.p.; S teren scuar (2) = 377 m.p.; nr. Cadastral 67058”; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1967”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „7.466.453,32”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; cartea funciară nr. 
67058”. 

Art.10.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 219, după cum urmează: 

- coloana "Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Șoseaua Pogonele”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Tronson 1 suprafață  teren = 12.613 m.p.; nr. Cadastral 66900; Tronson 2 - suprafață 
teren = 8.208 m.p.; nr. Cadastral 66901; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1940”; 
- coloana "Valoare de inventar (lei) ": „4.124.224,46”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; Tronson 1, cartea 
funciară nr. 66900; Tronson 2, cartea funciară 66901”. 

Art.11.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 254, după cum urmează: 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: „ 
Șoseaua Spătaru face legătura cu drumul național DN2B, care leagă Buzăul de Brăila și 
Galați și de drumul european E85; Suprafață teren= 84.619 m.p.; nr. Cadastral 66883; 
Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1976”; 
- coloana "Valoare de inventar (lei) " : „19.269.617,69”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; cartea funciară nr. 
66883”. 

Art.12.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 268, după cum urmează: 

- coloana "Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins: „Strada 
Transilvaniei”; 
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- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: ” 
Tronson 1, suprafață teren= 10.855 m.p., nr. Cadastral 67262; Tronson 2-1, suprafață 
teren= 25.255 m.p., nr. Cadastral 67140; Tronson 2-2, suprafață teren= 22.702 m.p., nr. 
Cadastral 67145; Tronson 3, suprafață teren= 64.317 m.p.; nr. Cadastral 67249; 
Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1940”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „32.751.240,25”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; Tronson 1 - cartea 
funciară nr. 67262; Tronson 2-1 - cartea funciară nr. 67140; Tronson 2-2 - carte funciară 
nr. 67145; Tronson 3 - cartea funciară nr. 67249”. 

Art.13.- La Secțiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău se modifică poziția nr. 315, după cum urmează: 

- coloana "Denumirea bunurilor" se modifică și va avea următorul cuprins: „Strada 
Alexandru Marghiloman”; 

- coloana "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Suprafață teren=  25.754 m.p., nr. Cadastral 67093; Îmbrăcăminți asfaltice”; 

- coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință": „1967”; 
- coloana " Valoare de inventar (lei) " : „7.206.362,29”; 
- coloana "Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte 

doveditoare" se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 și nr. 40/2017; cartea funciară nr. 
67093”. 

Art.14.- Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 117/1999  
privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 
Buzău, actualizată conform H.C.L. nr. 51/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică conform art. 2 - art. 13 din prezenta hotărâre. 

Art.15.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Financiar–Contabil, Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu şi Licitații, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTELE  ȘEDINTEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 

                                              
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                                                 

                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                                Eduard Pistol 
 
 
 
Buzău, 30 august  2018 
Nr.  201 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 30 august 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 23 voturi 
pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                        - PRIMAR- 

Nr. 243/CLM/08.08.2018 
 

  
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău - Străzi I 

 
Pe parcursul anului 2017 s-au făcut măsurători topografice la străzile din municipiu 

și s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2017, prin care s-a  atestat apartenența la 
domeniul public a suprafețelor măsurate. Ulterior, în baza hotărârii au fost întocmite 
documentațiile pentru intabularea terenurilor aferente unor străzi din municipiul Buzău și 
au fost înscrise în cartea funciară în vederea reabilitării prin proiectul ”Reabilitarea 
infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul 
public, POR 2014 - 2020 Axa 4 Prioritatea de investiții 4.1.”. 
           Denumirile străzilor înscrise în Inventarul domeniului public trebuie actualizate 
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău. 

Datorită măsurătorilor efectuate în anul 2017, a înscrierii lor în cartea funciară și a 
evaluării valorii de inventar, propun modificarea a 12 străzi înscrise în Inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al municipiului Buzău - Secțiunea I "Bunuri imobile", în ceea 
ce privește coloanele: denumirea bunului, elemente de identificare (respectiv suprafețele, 
inclusiv numerele cadastrale), anul dobândirii, sau după caz al dării în folosință, valoarea 
de inventar, starea juridică actuală, denumire act proprietate şi cartea funciară. 

Cele 12 străzi au fost înscrise în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.348/2001, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău, 
Secțiunea I - " Bunuri imobile " la pozițiile nr.: 18, 27, 29, 87, 111, 129, 130, 177, 219, 254, 
268 şi 315. 

De asemenea, s-a realizat evaluarea valorică pentru aceste străzi care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău, astfel: 

-Prin Raportul de Evaluare, înregistrat la nr. 17.928/2017, întocmit de evaluatorul 
autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, pentru proprietățile imobiliare 
”Construcții speciale și terenuri (drumuri)”, proprietăți aparținând domeniului  public al 
municipiului Buzău, prin care s-au estimat valorile de inventar ale bunurilor din municipiul 
Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, în afară de strada Frăsinet. 
 -Prin Raportul de Evaluare înregistrat la nr. 22.833/2018, întocmit de evaluatorul 
autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, referitor la bunurile din municipiul 
Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, respectiv strada Frăsinet. 

În acest context, propun însușirea celor două Rapoarte de Evaluare. 
Cele 12 străzi sunt următoarele: Bulevardul Nicolae Bălcescu, Șoseaua Brăilei, 

Strada Sporturilor, Strada Dorobanți, Strada Frăsinet, Strada Horticolei, Bulevardul 
Industriilor, Strada Obor, Șoseaua Pogonele, Șoseaua Spătaru, Strada Transilvaniei, 
Strada Alexandru Marghiloman. 

În sensul celor de mai sus a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii - 

                        Nr. 22.823/08.08.2018 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi I 
 
 

Pe parcursul anului 2017 s-au făcut măsurători topografice și s-au înscris în cartea 
funciară terenurile aferente unor străzi din municipiul Buzău,  prevăzute pentru reabilitare 
prin proiectul ”Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe 
coridoarele deservite de transportul public, POR 2014 - 2020 Axa 4 Prioritatea de investiții 
4.1.”. 
           Denumirile străzilor înscrise în Inventarul domeniului public trebuie actualizate 
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 101/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău. 

Pe baza măsurătorilor și a documentațiilor topografice s-au obținut numerele 
cadastrale și s-au făcut înscrierile în cartea funciară.  

De asemenea, s-a realizat evaluarea valorică pentru aceste străzi care aparțin 
domeniului public al municipiului Buzău, astfel: 

-Prin Raportul de Evaluare, înregistrat la nr. 17.928/2017, întocmit de evaluatorul 
autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, pentru proprietățile imobiliare 
”Construcții speciale și terenuri (drumuri)”, proprietăți aparținând domeniului  public al 
municipiului Buzău, prin care s-au estimat valorile de inventar ale bunurilor din municipiul 
Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, în afară de strada Frăsinet. 
 -Prin Raportul de Evaluare înregistrat la nr. 22.833/2018, întocmit de evaluatorul 
autorizat - membru titular ANEVAR ing. Petre Ion, referitor la bunurile din municipiul 
Buzău, care fac obiectul prezentei hotărâri, respectiv strada Frăsinet. 

În acest context, se impune însușirea celor două Rapoarte de Evaluare. 
În Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001, în Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Buzău, în coloana ”Denumirea bunului” se 
modifică denumirile străzilor iar în coloana ”Elemente de identificare” se modifică 
suprafețele terenurilor şi completate numerele cadastrale. 

Propunem modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Buzău la secțiunea I "Bunuri imobile", Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.348/2001, respectiv modificarea a 12 strazi, în ceea ce privește denumirea, elementele 
de identificare, completarea cu numerele cadastrale și ale cărților funciare, anul dobândirii 
bunului, sau după caz al dării în folosință, valoarea de inventar (în lei), starea juridică 
actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare a proprietății publice. 

Cele 12 străzi sunt următoarele: Bulevardul Nicolae Bălcescu, Șoseaua Brăilei, 
Strada Sporturilor, Strada Dorobanți, Strada Frăsinet, Strada Horticolei, Bulevardul 
Industriilor, Strada Obor, Șoseaua Pogonele, Șoseaua Spătaru, Strada Transilvaniei, 
Strada Alexandru Marghiloman. 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al unităţilor administrativ – teritoriale, trebuie însuşite de consiliile locale, apoi 
centralizate de consiliul judeţean, după care se trimit Guvernului, pentru ca prin hotărâre, 
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să se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public de interes local sau să se opereze 
modificările intervenite asupra bunurilor deja inventariate. 
 În acest scop, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe 
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   
 
              ŞEF SERVICIU,                 CONSILIER, 
         Emilia - Izabela Lungu                                                Victoria Dimciu 


