ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în strada „Constantin
Angelescu”,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.260/CLM/27.08.2018, prin care se propune schimbarea denumirii străzii
„Pompiliu Ștefu” în strada „Constantin Angelescu”, din municipiul Buzău ;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr.24210/27.08.2018 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 Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul nr. 8 /2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Buzău;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,
- prevederile art. 2, lit. d) și 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă schimbarea denumirii Străzii „ Pompiliu Ștefu” în Strada
„Constantin Angelescu”, din municipiul Buzău, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2 - Se aprobă modificarea şi completarea în mod .corespunzător a
Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău, aprobat prin H.C.Lnr.101/26 iunie 2015
cu strada „ Constantin Angelescu”;

Art. 3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice,
Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Serviciul Relaţii cu
Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, Biroul Județean
de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor şi Serviciul
Administrare Patrimoniu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Ionuț -Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 23 noiembrie 2018
Nr. 274

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 23 noiembrie 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, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU
- PRIMAR NR. 260/CLM/27.08.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în
strada „Constantin Angelescu”,din municipiul Buzău
Potrivit art. 36, alin. (5), lit. d) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, 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,
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.
Ca o dovadă a interesului și respectului pe care îl manifestăm față de
personalitățile științifice și culturale care ne reprezintă în plan național și universal,
propun schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în strada „Constantin
Angelescu”, 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.
Constantin Angelescu (1869 - 1948) a fost politician, medic chirurg și profesor
universitar român, reformator al școlii românești în perioada interbelică, membru de
onoare al Academiei Române. Între 1933-1937 a fost ministrul instrucțiunii publice,
iar între 30 decembrie 1933 și 3 ianuarie 1934 a fost primul ministru interimar al
României. A fost cel dintâi ministru plenipotențiar al României la Washington, cât și
vicepreședinte al Consiliului Național pentru Unitatea Românilor înființat de Take
Ionescu la Paris. Timp de 24 ani, a fost președintele Ateneului Român (1923-1947),
iar între 1941-1947 a fost președinte al Ligii culturale.
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.
Elementele de identificare ale străzii sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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 BUZǍU
PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU
Serviciul Administrare Patrimoniu
Nr. 24210/27.08.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în
strada „Constantin Angelescu”, din municipiul Buzău
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune schimbarea denumirii unei
străzi din municipiul Buzău cu numele unei personalităţi științifice și culturale care ne
reprezintă în plan național și universal, astfel:
- schimbarea denumirii
Străzii „Pompiliu Ștefu”, delimitată de Strada
Independenței și Strada Col. Ion Buzoianu, în Strada „Constantin Angelescu ”.
Constantin Angelescu (1869 - 1948) a fost politician, medic chirurg și profesor
universitar român, reformator al școlii românești în perioada interbelică, membru de
onoare al Academiei Române. Între 1933-1937 a fost ministrul instrucțiunii publice, iar
între 30 decembrie 1933 și 3 ianuarie 1934 a fost primul ministru interimar al României. A
fost cel dintâi ministru plenipotențiar al României la Washington, cât și vicepreședinte
al Consiliului Național pentru Unitatea Românilor înființat de Take Ionescu la Paris.
Timp de 24 ani, a fost președintele Ateneului Român (1923-1947), iar între 1941-1947
a fost președinte al Ligii culturale.
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 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.
Potrivit adresei nr. 21668/2018, primită de la Oficiul Registrului Comerţului, de
pe lângă Tribunalul Buzău, pe strada Pompiliu Ștefu, au fost identificate un număr de
53 sedii sociale și sedii secundare pentru persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale,
întreprinderile familiale 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. 21102/2018, primită de la Direcția Finanțe Publice LocaleServiciul Prelucrare Date și Încasări, pe strada Pompiliu Ștefu sunt deschise un
număr de 202 de roluri.
Potrivit adresei nr. 78246/2018, primită de la Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor, un număr de 190 de persoane cu adresa de domiciliu pe
strada Pompiliu Ștefu, 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, iar costul total fiind de 1330 lei.
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 denumirea unor unităţi administrativteritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi
administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea 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 : contracte cu furnizorii
de utilităţi, case de marcat, etc.
Ca o dovadă a interesului și respectului pe care îl manifestăm față de
personalitățile științifice și culturale care ne reprezintă în plan național și universal,
Serviciul Administrare Patrimoniu supune aprobării Consiliului Local al municipiului
Buzău, proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ”
în strada „Constantin Angelescu”, 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 ale străzii sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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 unei 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,
Emilia -Izabela Lungu

Întocmit,
Marilena Mircioagă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Administrare Patrimoniu –
Nr. 23974 /23.08.2018
APROB
PRIMAR,
Constantin Toma

REFERAT
pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi
din municipiul Buzău
Având în vedere faptul că în municipiul Buzău, nu există nicio stradă care să
poarte numele ilustrului Constantin Angelescu, dar și ca o dovadă a interesului și
respectului pe care îl manifestăm față de personalitățile științifice și culturale care ne
reprezintă în plan național și universal, Serviciul Administrare Patrimoniu consideră
necesară iniţierea unui proiect de hotărâre de Consiliu Local privind schimbarea
denumirii actualei străzi „ Pompiliu Ștefu ” în strada „ Constantin Angelescu ”, 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.
Constantin Angelescu (1869 - 1948) a fost politician, medic chirurg și profesor
universitar român, reformator al școlii românești în perioada interbelică, membru de
onoare al Academiei Române. Între 1933-1937 a fost ministrul instrucțiunii publice,
iar între 30 decembrie 1933 și 3 ianuarie 1934 a fost primul ministru interimar al
României. A fost cel dintâi ministru plenipotențiar al României la Washington, cât și
vicepreședinte al Consiliului Național pentru Unitatea Românilor înființat de Take
Ionescu la Paris. Timp de 24 ani, a fost președintele Ateneului Român (1923-1947),
iar între 1941-1947 a fost președinte al Ligii culturale.
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 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.
Potrivit adresei nr. 21668/2018, primită de la Oficiul Registrului Comerţului, de
pe lângă Tribunalul Buzău, pe strada Pompiliu Ștefu, au fost identificate un număr de
53 sedii sociale și sedii secundare pentru persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.
Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale,
întreprinderile familiale 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. 21102/2018, primită de la Direcția Finanțe Publice LocaleServiciul Prelucrare Date și Încasări, pe strada Pompiliu Ștefu sunt deschise un
număr de 202 de roluri.
Potrivit adresei nr. 78246/2018, primită de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor,
un număr de 190 de persoane cu adresa de domiciliu pe strada Pompiliu
Ștefu , 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, iar costul total fiind de 1330 lei.
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 denumirea unor unităţi administrativteritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi
administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea 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 : contracte cu furnizorii
de utilităţi, case de marcat, bănci, etc.
Elementele de identificare ale străzii sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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 unei străzi din municipiul Buzău.
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să analizaţi oportunitatea iniţierii unui
proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în strada
„ Constantin Angelescu ”, 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.
ŞEF SERVICIU,
Emilia -Izabela Lungu

Întocmit,
Marilena Mircioagă

Constantin Angelescu (1869 - 1948) a fost un politician, medic chirurg și
profesor universitar român, reformator al școlii românești în perioada interbelică. A
fost membru de onoare al Academiei Române.

Din 1901 până la sfârșitul perioadei interbelice, a fost deputat sau senator în
toate legislaturile; din ianuarie 1914 a fost membru al guvernului în repetate rânduri;
între 1922-1928 și 1933-1937 a fost ministrul instrucțiunii publice. Între 30 decembrie
1933 și 3 ianuarie 1934 a fost primul ministru interimar al României. A fost cel dintâi
ministru plenipotențiar al României la Washington, începând cu ianuarie 1918.
După cel de al doilea război mondial a prezidat Asociația de prietenie RomânoAmericană.
Constantin Angelescu s-a născut în 1869 în familia lui Dumitru Angelescu,
negustor din Craiova, și a Teodorei, născută Geblescu, a cărei familie era înrudită cu
familia Craioveștilor. După anii de învățătură la școala primară Obedeanu și la liceul
Carol I din Craiova, el a studiat medicina la Paris. În Franța s-a specializat în
chirurgie în 1897. Revenit în patrie, a lucrat în chirurgie la Spitalul Brâncovenesc,
apoi la Filantropia, ajungând profesor universitar (1903) și director al Clinicii
universitare de chirurgie. Prin căsătoria cu Virginia Constantinescu-Monteoru, fiica
milionarului Grigore Monteoru, a devenit proprietarul stațiunii balneare Sărata
Monteoru, al unor terenuri petrolifere și bunuri imobiliare din zona Buzău.
Dr. Angelescu a devenit deputat (1901) și senator, iar mai apoi ministru al lucrărilor
publice (1914-1916) și ministru al instrucțiunii publice.
Ca ministru al lucrărilor publice în guvernul Ion I.C. Brătianu, a fost însărcinat,
în mod deosebit, cu organizarea serviciului sanitar al armatei române, în preajma
intrării României în conflagrația mondială. Partizan al aderării la Antantă, a suscitat
supărarea primului ministru care l-a destituit cu prilejul formării coaliției de uniune
națională. În 1917, în perioada evacuării guvernului și regelui la Iași, Angelescu a
trăit pentru scurtă vreme în refugiu la Odesa, apoi a revenit în țară.
În ianuarie - martie 1918 a fost numit de Brătianu cel dintâi ministru
plenipotențiar al României la Washington. Apoi, în 1918 a fost vicepreședinte al
Consiliului Național pentru Unitatea Românilor înființat de Take Ionescu la Paris.
Ulterior a fost ministrul instrucțiunii publice în guverne prezidate de Ion I.C.
Brătianu, și apoi de I. Duca, timp în care a efectuat reforme însemnate în sensul
modernizării învățământului în România, în continuarea celor inițiate în secolul
precedent și la începutul veacului al XX-lea de către mentorul și unchiul său, prin
alianță, Spiru Haret. Deviza sa era: „Școală cât mai multă! Școală cât mai bună!
Școală cât mai românească!” Textul constituțional cu privire la învățământ, așa cum
a fost formulat la 29 martie 1923, se baza pe principiile libertății învătământului, a
obligativității și gratuității învățământului primar. A contribuit la adoptarea Legii
învățământului primar al statului și a învățământului normal-primar din 26 iunie 1924,
la uniformizarea sistemului de educație din România mare. În anul 1925 a instituit
examene de bacalaureat.
După asasinarea premierului Ion Duca, a fost vreme de patru zile prim-ministru
interimar, nevoit fiind apoi să cedeze locul lui Gheorghe Tătărescu. În cele din urmă
a acceptat să fie ministrul educației naționale în cabinetele conduse de Tătărescu.

În timpul Dictaturii regale a lui Carol al II-lea, în anii 1938-1940, dr. Angelescu
a fost ministru secretar de stat (în guvernul prezidat de patriarhul Miron Cristea) și
apoi consilier regal. Este unul dintre membrii Consiliului de coroană prezidat de
Carol II care au votat pentru cedarea Basarabiei și nordului Bucovinei către Uniunea
Sovietică în urma ultimatumului dat României la 26 iunie 1940. Împreună cu Dinu
Brătianu, s-a împotrivit acceptării Dictatului de la Viena.
Dr. Constantin Angelescu a fost vreme de 24 ani președintele Ateneului
Român (1923-1947), iar între 1941-1947 a fost președinte al Ligii culturale.
La 24 mai 1934 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
A fost membru fondator al Academiei de Științe din România.
După unele surse, în 1943, împreună cu dr. Nicolae Lupu, a propus reacordarea
dreptului medicilor evrei la liberă practică, drept ce le fusese luat prin legislația
antisemită din anul 1940.
În septembrie 1948 a decedat la spitalul francez Vincent de Paul din București.
Moartea l-a scutit de arestare și trimitere în închisorile comuniste.
Spitalul interdepartamental „Al. Sahia” din București a fost redenumit în
amintirea sa, Spitalul „dr. Constantin Angelescu”.
Un liceu teoretic la București și un colegiu agricol din Buzău îi poartă numele.
Familia sa a înființat o fundație numită Școala Românească Constantin
Angelescu.

