
 
 
 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 
 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea denumirilor unor străzi  
din municipiul Buzău  

 
    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
   Având în vedere: 
           - expunerea  de  motive  a  primarului  municipiului  Buzău,  înregistrată  sub  
nr. 589/CLM/21.12.2017, prin care se propune schimbarea denumirii unor străzi din 
municipiul Buzău; 
           - raportul de specialitate înregistrat sub nr.28809/2017 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 administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
           - avizul nr. 2 din 23.02.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului 
Buzău înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 6342/27.02.2018; 
           - prevederile art. 2, lit. d) si art.3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
     În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d), art. 45, alin. (1) 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 schimbarea denumirii Străzii Unirii, tronson 1 - delimitat de 
intersecţia Bulevardului Nicolae Bălcescu cu Strada Tudor Vladimirescu, în zona 
Palatului Comunal, şi Strada Sfântul Sava Gotul, înainte de sensul giratoriu 
Episcopie, în Strada “Constantin Garoflid”, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 



          Art. 2 - Se aprobă schimbarea denumirii Străzii Unirii, tronson 2- delimitat de 
sensul giratoriu Episcopie şi Bulevardul Unirii, în Strada “Dionisie Romano” 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
          Art. 3 - Se aprobă modificarea şi completarea în mod corespunzător a  
Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr.101/26 iunie 
2015, cu străzile „Constantin Garoflid” şi  „Dionisie Romano”.  

Art. 4. - Primarul municipiului Buzău va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Finanţe Publice 
Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare 
Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciului  Administrare Patrimoniu. 

 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

                                          consilier George - Aurelian Vlad  
 
 

 
                                                              CONTRASEMNEAZĂ:   

                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                             Eduard Pistol 
 

Buzău, 26 martie 2018     
Nr.65 

 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 26 martie 2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 
număr de 21 voturi pentru, -- abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 22  consilieri prezenţi la şedinţă. 
             
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL BUZǍU 

     MUNICIPIUL BUZǍU 

            - PRIMAR - 
     Nr. 589/CLM/21.12.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi  
din municipiul Buzău  

 
        Potrivit  art. 36, alin. (5), lit. d) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 2, lit. d) din 
Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru 
parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, 
precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora. 
       Conform art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau 
locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori 
evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor 
astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 
Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 
        În conformitate cu art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, 
republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, “în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor 
unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a 
unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă 
denumirile străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea 
cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. 
      Ca urmare a începerii sistematizării oraşului în anul 1969 şi a demolării tuturor 
caselor de pe vechea Stradă Unirii, principala stradă a oraşului, aceasta a fost 
transformată în bulevard, fiindu-i reconfigurat traseul şi modificându-i-se 
dimensiunile. Astfel, o parte din vechea stradă Unirii, cuprinsă între Palatul Comunal 
şi noul Bulevard Unirii, pe lângă zidul curţii Episcopiei Buzăului şi Vrancei, şi-a 
păstrat traseul şi denumirea, aceea de Strada Unirii. 
 Pentru o mai bună identificare şi administrare a domeniului public, în special a 
drumurilor publice, întocmirea cărţilor funciare, a reparaţiilor, modernizărilor, 
întreţinerii lor, dar şi pentru evitarea unor confuzii în ceea ce priveşte adresele în 
actele cetăţenilor, propun schimbarea   denumirii  Străzii Unirii, tronson 1 - delimitat 
de intersecţia Bulevardului Nicolae Bălcescu cu Strada Tudor Vladimirescu, în zona 



Palatului Comunal, şi Strada Sfântul Sava Gotul, înainte de sensul giratoriu 
Episcopie, în Strada “Constantin Garoflid”, şi tronson 2- delimitat de sensul 
giratoriu Episcopie si Bulevardul Unirii, în Strada “Dionisie Romano”, cât şi 
modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al 
municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015. 
       Elementele de identificare şi dimensiunile arterelor de circulaţie sunt prevăzute 
în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
      În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZǍU 

PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU 
Serviciul Administrare Patrimoniu 

Nr.28809/2017 
                                                                                                        

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi  
din municipiul Buzău  

 
          Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune schimbarea denumirilor 

unor străzi din municipiul Buzău cu numele unei personalităţi a ştiinţei si vieţii politice 
interbelice, precum şi a unei personalităţi a vieţii religioase, astfel: 
           - schimbarea denumirii Străzii Unirii, tronson 1 - delimitat de intersecţia 
Bulevardului Nicolae Bălcescu cu Strada Tudor Vladimirescu, în zona Palatului 
Comunal, şi Strada Sfântul Sava Gotul, înaintea sensului giratoriu Episcopie, în 
Strada ” Constantin Garoflid ”; 
           - schimbarea denumirii Străzii Unirii, tronson 2 - delimitat de sensul giratoriu 
Episcopie si Bulevardul Unirii, în Strada ” Dionisie Romano ”; 

Constantin Garoflid (1872-1943) a fost un om politic român născut la 
Cândeşti, judeţul Buzău, care a îndeplinit funcţia de ministru al agriculturii în patru 
guverne interbelice. În calitate de agronom, economist, politician, dar şi de mare 
moşier, Constantin Garoflid este autorul principal al legilor reformei agrare de după 
Primul Război Mondial, militând pentru creşterea eficienţei muncii în agricultură, 
dezvoltarea exploataţiilor pe suprafeţe mari prin comasarea acestora, introducerea 
cadastrului, promovarea mecanizării lucrărilor agricole, pentru introducerea 
progresului tehnic. A fost primul preşedinte al Academiei de Agricultură din România, 
precum şi al Sindicatelor Agricole, dar şi preşedinte al Institutului de Cercetări 
Agronomice. 

Dionisie Romano (1806-1873) a fost episcop ortodox al Buzăului, cărturar şi 
traducător român, membru de onoare al Academiei Române, de numele căruia se 
leagă o mare parte din moştenirea culturală a oraşului Buzău. Datorită activităţii sale 
didactice şi cărturăreşti, este numit director la Seminarul Central din Bucureşti. A 
participat activ la Revoluţia din 1848, iar mai târziu a militat pentru U      nirea 
Principatelor. Dragostea sa pentru carte a rămas neschimbată, el înfiinţând 
numeroase biblioteci la Buzău şi în împrejurimi. Dar cel mai important este că fondul 
său de carte a stat la baza înfiinţării bibliotecii Academiei Române, căreia i-a donat 
peste 150 de manuscrise româneşti, slavone, greceşti, turceşti, arabe şi peste 7.000 
de cărţi în diferite limbi. În 1832, tânăr monah fiind, a pus bazele primei şcoli publice 
din Buzău. 

Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) cât şi a art. 44, alin. (1) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83


schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba 
denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale 
mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes 
local aflate în subordinea acestora. 
           În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor 
judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de 
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 
schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost 
analizate şi avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 

Ca urmare a începerii sistematizării oraşului în anul 1969 şi a demolării tuturor 
caselor de pe vechea Stradă Unirii, principala stradă a oraşului, aceasta a fost 
transformată în anii „80 în bulevard, fiindu-i reconfigurat traseul şi modificându-i-se 
dimensiunile. Astfel, o parte din vechea Stradă Unirii, cuprinsă între Palatul Comunal 
şi noul Bulevard Unirii, pe lânga zidul curţii Episcopiei Buzăului şi Vrancei, şi-a 
păstrat traseul şi denumirea, aceea de Strada Unirii. 
           Conform adresei nr. 50125/12.12.2017, primită de la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, 68 persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale au sediile sociale si sediile secundare pe Strada 
Unirii. 
           Acestea  vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea 
sediului social, iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente 
redactării hotărârii de schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum 
şi taxele publicării hotărârii privind schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al 
României. 
          Potrivit adresei nr. 43953/2017, primită de la Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor, în ceea ce priveste Strada Unirii, intre Palatul Comunal si Bulevardul 
Unirii, zona Episcopie, blocurile de locuinţe colective sunt arondate la Bulevardul 
Unirii. 

În acelasi timp, conform adresei nr. 31399/15.12.2017 a Direcţiei Finanţelor 
Publice Locale, 218 persoane fizice au deschise roluri pe Strada Unirii, respectiv 3 
persoane juridice. 
          Menţionăm că în conformitate cu art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români: “ în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor 
unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a 
unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă 
denumirile străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea 
cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. 
        Totodată, în conformitate cu  art. 5, alin (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se 
notează în Cartea Funciară.  



        De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte privind contractele cu 
furnizorii de utilităţi, casele de marcat, etc. 
        În vederea unei mai bune identificări şi administrări ale domeniului public, în 
special ale drumurilor publice, a întocmirii cărţilor funciare, a reparaţiilor, 
modernizărilor, întreţinerii lor, dar şi pentru evitarea unor confuzii de adresă în actele 
cetăţenilor, cât şi ţinând cont de propunerile dumneavoastră, considerăm necesară 
schimbarea denumirilor celor două străzi menţionate mai sus, cu propunerile 
respective, conform anexelor nr .1 şi 2.  
        Se va modifica şi completa în mod corespunzător Nomenclatorul stradal al 
municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015 

        Ţinând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca, în  conformitate 
cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, să fie adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul 
de act normativ privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.  
          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,                                                                      Întocmit,                  
               Emilia -Izabela Lungu                                                              Doina Bârlă 

                                                                                                     
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

  -Serviciul Administrare Patrimoniu – 
Nr. ............./............2017 

 
                                                                                  APROB 

                                                                                                                 PRIMAR, 
                                                                                                           Constantin Toma 

 
 
 

REFERAT 
pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi  

din municipiul Buzău  
 
 

Ca urmare a începerii sistematizării oraşului în anul 1969 şi a demolării tuturor caselor de pe 
vechea Stradă Unirii, principala stradă a oraşului, aceasta a fost transformată în anii „80 în 
bulevard, fiindu-i reconfigurat traseul şi modificându-i-se dimensiunile. Astfel, o parte din vechea 
Stradă Unirii, cuprinsă între Palatul Comunal şi noul Bulevard Unirii, pe lânga zidul curţii Episcopiei 
Buzăului şi Vrancei, şi-a păstrat traseul şi denumirea, aceea de Strada Unirii. 
 Aceeaşi transformare a suferit-o şi Strada Transilvaniei în zona centrală, unde blocurile de 
locuinţe au luat locul caselor demolate, un tronson din aceasta, cuprins între intersecţia străzilor 
Sfântul Sava de la Buzău şi Unirii, în zona Administraţiei Finanţelor Publice, şi Strada Ostrovului, 
păstrandu-şi traseul şi denumirea. 

În vederea unei mai bune administrări a domeniului public, în special a drumurilor publice, a 
identificării acestora, a întocmirii cărţilor funciare, a reparaţiilor, modernizărilor, întreţinerii lor, dar si 
pentru evitarea unor confuzii de adresă în actele cetăţenilor, cât şi luând în considerare 
propunerea dumneavoastră de schimbare a denumirilor acestor străzi şi solicitarea prin adresa nr. 
34635/28.12.2017 a Fundaţiei Mitropolit Irineu Mihălcescu, este necesară iniţierea unui proiect de 
hotărâre de Consiliu Local privind schimbarea denumirii Străzii Unirii şi a tronsonului din Strada 
Transilvaniei, prin atribuirea numelui unei personalităţi a ştiintei şi politicii românesti, respectiv a 
două personalităţi ale vieţii religioase buzoiene şi naţionale. 
           Având în vedere faptul că în municipiul Buzău există atât Strada Unirii, cât şi Bulevardul 
Unirii, fapt ce a generat o serie de confuzii în ceea ce priveşte adresele administrative, Serviciul 
Administrare Patrimoniu propune schimbarea denumirii Străzii Unirii, tronson 1 - delimitat de 
intersecţia Bulevardului Nicolae Bălcescu cu Strada Tudor Vladimirescu, în zona Palatului 
Comunal, şi Strada Sfântul Sava Gotul, înaintea sensului giratoriu Episcopie, în Strada ” 
Constantin Garoflid ”, şi tronson 2 - delimitat de sensul giratoriu Episcopie si Bulevardul Unirii, în 
“Strada Dionisie Romano”; 
 De asemenea, pentru evitarea confuziilor, propunem schimbarea denumirii tronsonului 
Străzii Transilvaniei, cuprins între intersecţia străzilor Sfântul Sava de la Buzău şi Unirii, în zona 
Administraţiei Finanţelor Publice, şi Strada Ostrovului, în Strada „Traian Săvulescu”. 



Constantin Garoflid (1872-1943) a fost un om politic român nascut la Cândeşti, judeţul 
Buzău, care a îndeplinit de patru ori funcţia de ministru al agriculturii. În calitate de agronom, 
economist, politician, dar şi de mare moşier, Constantin Garoflid este autor principal al legilor 
reformei agrare de după Primul Război Mondial, militând pentru creşterea eficienţei muncii în 
agricultură, dezvoltarea exploataţiilor pe suprafeţe mari prin comasarea acestora, introducerea 
cadastrului, promovarea mecanizării lucrărilor agricole, pentru introducerea progresului tehnic. A 
fost primul preşedinte al Academiei de Agricultură din România, precum şi al Sindicatelor Agricole, 
dar şi preşedinte al Institutului de Cercetări Agronomice. 

Dionisie Romano (1806-1873) a fost episcop ortodox al Buzăului, cărturar şi traducător 
român, membru de onoare al Academiei Române, de numele căruia se leagă o mare parte din 
moştenirea culturală a oraşului Buzău. Datorită activităţii sale didactice şi cărturăreşti, este numit 
director la Seminarul Central din Bucureşti. A participat activ la Revoluţia din 1848, iar mai târziu a 
militat pentru unirea Principatelor. Dragostea sa pentru carte a rămas neschimbată, el înfiinţând 
numeroase biblioteci la Buzău şi în împrejurimi. Dar cel mai important este că fondul său de carte a 
stat la baza înfiinţării bibliotecii Academiei Române, căreia i-a donat peste 150 de manuscrise 
româneşti, slavone, greceşti, turceşti, arabe şi peste 7.000 de cărţi în diferite limbi. În 1832, tânăr 
monah fiind, a pus bazele primei şcoli publice din Buzău. 

Traian Săvulescu (1889-1963) a fost un biolog şi botanist român, de origine buzoiană, 
fondator al Şcolii româneşti de fitopatologie, membru şi preşedinte al Academiei Române. Timp de 
un sfert de veac, şi-a împărţit activitatea între Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, 
unde a predat sistematica vegetală şi fitopatologia, şi Institutul de Cercetări Agronomice al 
României, înfiinţat de Gheorghe Ionescu-Şişeşti. Cercetările întreprinse în această perioadă de 
Traian Săvulescu au condus la dezvoltarea agriculturii româneşti şi mondiale. În perioada 29 
noiembrie 1946 - 30 decembrie 1947 a fost ministru al agriculturii şi domeniilor în Guvernul Doctor 
Petru Groza şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. A fost deputat în Marea Adunare Naţională.   
         Conform adresei nr. 50125/12.12.2017, primită de la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, 68 persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale au sediile sociale si sediile secundare pe Strada Unirii, respectiv 2 (două) pe tronsonul din 
Strada Transilvaniei (numerele poştale 1-5), aflat în zona Administraţiei Finanţelor Publice.   
        Acestea  vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea sediului social, 
iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente redactării hotărârii de 
schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum şi taxele publicării hotărârii privind 
schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al României. 
        Potrivit adresei nr. 43953/2017, primită de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, un număr 
de 4 persoane au domiciliul pe tronsonul din Strada Transilvaniei, persoane care vor trebui să-şi 
schimbe cărţile de identitate în termen de 15 zile de la redenumirea străzii, potrivit art.19, alin.2, 
lit.b) din O.U.G. 97/2005R, costul unei cărţi de identitate fiind de 7 lei. În ceea ce priveste Strada 
Unirii, între Palatul Comunal si Bulevardul Unirii, zona Episcopie, blocurile de locuinte colective 
sunt arondate la Bulevardul Unirii. 
 În acelasi timp, conform adresei nr. 31399/15.12.2017 a Direcţiei Finanţelor Publice Locale, 
218, respectiv 4 persoane fizice au deschise roluri pe Strada Unirii, respectiv tronsonul din Strada 
Transilvaniei, şi 3, respectiv 3 persoane juridice. 
          Conform art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români: “ în cazul în care, în condiţiile 
legii, se schimbă denumirile unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori 
trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă 
denumirile străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de 
identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. 

Totodată în conformitate cu  art. 5, alin (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se notează în Cartea 
Funciară.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fitopatologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Ionescu-%C8%98i%C8%99e%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/29_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/29_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1946
https://ro.wikipedia.org/wiki/30_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1947
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Doctor_Petru_Groza(1)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Doctor_Petru_Groza(1)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Adunare_Na%C8%9Bional%C4%83


De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte privind contractele cu furnizorii de 
utilităţi, casele de marcat, etc. 

Ţinând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
să fie adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ privind 
schimbarea denumirii unor strazi din municipiul Buzău.  

 
 
 

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să analizaţi oportunitatea iniţierii unui proiect de 
hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău. 
 
 
                    ŞEF SERVICIU,                       ÎNTOCMIT,                                                                             
                Emilia -Izabela Lungu                                                               Doina Bârlă 

  
 
 
 

 
 
 


