
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 18 decembrie 2017 
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a 
unui imobil reprezentând teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, 
str. Dreaptă, nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

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. 101/CLM/19.03.2018, prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 
371/18.12.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Buzău, a unui imobil reprezentând teren cu construcţie situat în 
municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Buzău,       
 - raportul nr.  8715 /19.03.2018 al Serviciului Administrare şi Verificare 
Fond Locativ, din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului; 
        - avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;   
 -prevederile art. 36 , alin. (9), din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 39, alin. (3) , 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 revocă Hotărârea  nr. 371/18.12.2017 privind atestarea 
apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unui imobil 



reprezentând teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 
26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                       
 
 
  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
   consilier George Aurelian Vlad 

 
 
 
 
 
 

                                                CONTRASEMNEAZA: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                             Eduard Pistol 

                                                                           
 
 
 
Buzău, 26 martie 2018 
Nr. 66 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. (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 
       JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 

        -PRIMAR- 
    Nr. 101/CLM/19.03.2018 

 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  

nr. 371din18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul 
public al municipiului Buzău, a unui imobil reprezentând teren cu 
construcţie situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26, aflat în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 371 din 18 decembrie 2017, 
imobilul situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26 a fost atestat la 
domeniul public al municipiului. 
 Verificând cazierul imobilului am constatat că imobilul de mai sus 
aparţine domeniului privat al statului, aşa cum rezultă din: 
- Procesul-verbal nr. 224935/30.11.1959, anexat în copie; 
- Decizia nr. 20/15.01.1960, anexată în copie. 

Având în vedere că bunul aparţine statului, este cert că nu poate fi 
însuşit de Municipiul Buzău. 
 Drept pentru care, luând în considerare argumentele expuse 
supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
proiectul de hotărâre  privind privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 371 din18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul 
public al municipiului Buzău, a unui imobil reprezentând teren cu 
construcţie situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26, aflat în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu  rugămintea de a fi 
adoptat în forma redactată.  
 

PRIMAR, 
 Constantin Toma 



 
 

                                               ROMÂNIA 
   JUDEŢUL BUZĂU 

     MUNICIPIUL BUZĂU 
-Serviciul Administrare și  
Verificare Fond Locativ- 

Nr. 8715 /19.03.2018  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  
nr. 371din18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul 

public al municipiului Buzău, a unui imobil reprezentând teren cu 
construcţie situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26, aflat în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 Imobilele naţionalizate, confiscate în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989 fac parte din domeniul privat al statului . 

Potrivit prevederilor din partea III, pct. 6 din anexa la Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică, numai locuinţele sociale fac parte din domeniul 
public al municipiilor. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 371 din 18 decembrie 2017, imobilul 
situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26 a fost atestat la domeniul public 
al municipiului. 
 Verificând cazierul imobilului am constatat că imobilul de mai sus 
aparţine domeniului privat al statului, aşa cum rezultă din: 
- Procesul-verbal nr. 224935/30.11.1959, anexat în copie; 
- Decizia nr. 20/15.01.1960, anexată în copie. 

Având în vedere că bunul aparţine statului, este cert că nu poate fi însuşit 
de Municipiul Buzău. 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 
pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău.     
 
 
 

Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ, 
Carmen Pascu 

 



 


