ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea dării în administrare către
Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, pentru anul şcolar 2018-2019, a unei
părţi din imobilul situat pe strada Bazalt, nr. 15 bis, 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. 364/CLM/20.11.2018, prin care se propune aprobarea dării în administrare
către Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, pentru anul şcolar 2018-2019, a
unei părţi din imobilul situat pe strada Bazalt, nr. 15 bis, din municipiul Buzău;
- raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu
şi Licitaţii, înregistrat la nr. 34616/20.11.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 112, alin. 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
-solicitarea Primăriei Municipiului Buzău înregistrată la nr.
22.465/06.08.2017 adresată Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău prin care
se solicita mutarea elevilor Colegiului Naţional “Mihai Eminescu“ la o altă
unitate de învăţământ;
- adresa Inspectoratului Judeţean Buzău înregistrată la nr.
216/08.08.2018 conform căreia elevii Liceului Tehnologic “Costin Neniţescu”
urmează să înveţe la Liceul Tehnologic de Meserii şi Servicii;
- procesul-verbal al consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Buzău din data de 12.10.2018 prin care s-a aprobat mutarea
sediului Colegiului Naţional “Mihai Eminescu“ la Liceul Tehnologic "C.
Neniţescu", pentru anul şcolar 2018-2019;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi d), alin. (5), lit. a) şi alin. (6), lit. a), pct.
1),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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Alin. (1) Se aprobă, pentru anul şcolar 2018-2019, darea în
administrare către Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu” a unei părţi din
imobilul din strada Bazalt nr. 15 bis, din municipiul Buzău, formată din spaţii în
folosinţă exclusivă în suprafaţă totală de 587,41 m.p. şi spaţii în folosinţă
comună cu Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii în suprafaţă totală de
2.152,63 m.p., spaţii prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Bunurile imobile prevăzute la alin. 1 din prezentul articol sunt înscrise în
cartea funciară nr. 63052 cu nr. cadastral 63052.
Alin. (2 ) – Pentru anul școlar prevăzut la art.1 Liceul Tehnologic “Costin
Neniţescu” își mută sediul din strada Transilvaniei nr.134 în strada Bazalt nr.
15 bis.
Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe
Publice Locale, Serviciului Financiar – Contabil, Serviciului Evidenţă,
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Inspectoratului Şcolar Judeţean
Buzău şi Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ionuţ - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 23 noiembrie 2018
Nr. 290

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. (3) 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.

ANEXA
la Hotărârea nr. 290 din 23 noiembrie 2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

SPAŢII ÎN FOLOSINŢĂ EXCLUSIVĂ
Destinaţia
BIROURI

Tipul sălii
Suprafaţa m.p.
Director
17,32
Secretariat
12,00
Cancelarie
28,80
Birou contabilitate + laborant informatica
13,92
Cabinet psihologic
16,60
Birou laborant chimie
16,60
Total = 6 birouri
105,24
LABORATOARE/ Laborator chimie/laborator analize fizico-chimice+
92,56
ATELIERE
anexa
ŞCOALĂ
Laborator informatică et.1
55,44
Laborator alimentatie publica pregatire de baza
78,61
Total = 3 laboratoare
226,61
P6
104,06
SALI DE CLASA P7
50,75
PARTER
P8
50,75
P9
50,00
Total = 4 sali clase
255,56
TOTAL SUPRAFAŢĂ EXCLUSIVĂ =
587,41 m.p.

SPAŢII ÎN FOLOSINŢĂ COMUNĂ CU LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ŞI
SERVICII
Destinaţia
BIROURI

Tipul sălii
Cabinet medical +stomatologic

SALI DE CLASA
PARTER

P1
P2
P3
P4
P5

SALI DE CLASA
ETAJ 1

1.2
1.3
1.4

SALA DE
SPECTACOLE
Sala de
gimnastica
SCARI

Amfiteatru

Suprafața m.p.
38,47
Total = 1 birou
38,47
77,53
51,92
50,95
51,75
50,95
Total = 5 sali clase
283,10
55,44
36,54
36,54
Total = 3 sali de clasa
128,52
134,31
457

Sala de sport
Scara profesori
Scara elevi
Total scări

HOLURI

Holuri corp C parter
Hol intrare
Hol birouri (birouri si hol info)
Hol etaj 1
Total
Parter - 4

46,33
58,89
105,22
263,76
250
70,25
140
724,01
111,15

GRUPURI
SANITARE

Parter birouri - 1
Etaj 1 elevi - 2
Etaj 1 profesori - 1
Sala de sport -1 + vestiare
Total

TOTAL SUPRAFAŢĂ COMUNA =

7,25
35,6
12
116
282,00

2.152,63 m.p.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 364/CLM/20.11.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către
Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, pentru anul şcolar 2018-2019, a unei
părţi din imobilul situat pe strada Bazalt, nr. 15 bis,
din municipiul Buzău
Prin Contractul de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare
locală/Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor/Domeniul
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii
naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit
legii, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 30.631/14.11.2017,
încheiat de UAT Municipiul Buzău cu Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene s-a alocat o finanţare din bugetul
ministerului în sumă totală de 24.964.543 lei pentru realizarea obiectivului de
investiţii "Reabilitare integrală interior şi exterior corp 3, C5, C6, C7 " Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu“, Municipiul Buzău, str. Independenţei, nr. 22.
Pe perioada realizării acestui obiectiv de investiţii publice s-a impus
mutarea sediului colegiului astfel încât procesul instructiv-educativ să nu fie
perturbat.
Prin Hotărârea nr. 264 din 02 noiembrie 2018 Consiliul Local al
Municipiului Buzău a aprobat darea în administrare către Colegiul Naţional
“Mihai Eminescu“, pentru anul şcolar 2018-2019, a imobilului situat pe str.
Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău.
Liceului Tehnologic " Costin Neniţescu " i-a fost alocată pentru anul
şcolar 2018-2019 o parte din imobilul din strada Bazalt nr. 15 bis, din
municipiul Buzău, formată din spaţii în folosinţă exclusivă în suprafaţă totală
de 587,41 m.p. şi spaţii în folosinţă comună cu Liceul Tehnologic Meserii şi
Servicii în suprafaţă totală de 2.152,63 m.p.
În vederea schimbării adresei de corespondenţă şi a stabilirii
modalităţilor de plată a cheltuielilor (utilităţi, pază, etc. ), a posibilităţii obţinerii
de fonduri necesare bunei desfăşurări a activităţii specifice, se impune darea
în administrare către Liceul Tehnologic " Costin Neniţescu " a părţii din
imobilul situat în municipiul Buzău, str. Bazalt nr. 15 bis, imobil înscris în
cartea funciară nr. 63052, cu nr. cadastral 63052, proprietatea publică a
municipiului Buzău.
Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de
hotărâre anexat, în forma şi conţinutul prezentat.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii
Nr. 34616/20.11.2018

R A P O R T D E S P E C I A L I T AT E
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către
Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, pentru anul şcolar 2018-2019, a unei
părţi din imobilul situat pe strada Bazalt, nr. 15 bis,
din municipiul Buzău
Prin Hotărârea nr. 264 din 02 noiembrie 2018 Consiliul Local al
Municipiului Buzău a aprobat darea în administrare către Colegiul Naţional
“Mihai Eminescu“, pentru anul şcolar 2018-2019, a imobilului situat pe str.
Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău pentru realizarea obiectivului de
investiţii "Reabilitare integrală interior şi exterior corp 3, C5, C6, C7 " Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu“, Municipiul Buzău, str. Independenţei, nr. 22.
Pe perioada realizării acestui obiectiv de investiţii publice s-a impus
mutarea sediului colegiului astfel încât procesul instructiv-educativ să nu fie
perturbat.
Liceului Tehnologic " Costin Neniţescu " i-a fost alocată pentru anul
şcolar 2018-2019 o parte din imobilul din strada Bazalt nr. 15 bis, din
municipiul Buzău, formată din spaţii în folosinţă exclusivă în suprafaţă totală
de 587,41 m.p. şi spaţii în folosinţă comună cu Liceul Tehnologic Meserii şi
Servicii în suprafaţă totală de 2.152,63 m.p.
În vederea schimbării adresei de corespondenţă şi a stabilirii
modalităţilor de plată a cheltuielilor (utilităţi, pază, etc. ), a posibilităţii obţinerii
de fonduri necesare bunei desfăşurări a activităţii specifice, se impune darea
în administrare către Liceul Tehnologic " Costin Neniţescu " a părţii din
imobilul situat în municipiul Buzău, str. Bazalt nr. 15 bis, imobil înscris în
cartea funciară nr. 63052, cu nr. cadastral 63052, proprietatea publică a
municipiului 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,
Rodica Cuza

CONSILIER,
Emilia - Izabela Lungu

