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JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 din data de 23.01.2019 
privind atribuirea  denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona 

Palatului Comunal  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. 27/CLM/23.01.2019, prin care se propune atribuirea denumirii unui parc din 
municipiul Buzău; 
         - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8.943/23.01.2019 al Serviciului 
Administrare Patrimoniu, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS 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. ____ din __________ al Comisiei de atribuire  de denumiri a 
judeţului Buzău; 
         - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 
         - 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, 
       

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
        Art.1.- Se aprobă atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului 
situat în zona Palatului Comunal, la intersecția  stăzilor Constantin Garoflid, Ana 
Ipătescu și Sava Gotul, din municipiul Buzău, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 



  Art.2.- 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, şi Serviciul  
Administrare Patrimoniu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

  INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
                  
 
 
 
                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                              Eduard Pistol 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZǍU 

MUNICIPIUL BUZǍU 
- PRIMAR - 

Nr. 27/CLM/23.01.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea  denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, 

parcului situat în zona Palatului Comunal  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, propun 
atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu ”, parcului situat în zona Palatului 
Comunal, la intersecția  stăzilor Constantin Garoflid, Ana Ipătescu și Sava Gotul  
din municipiul Buzău, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
       Potrivit Hotărârii de Consiliu Local, nr. 220 din 28 septembrie 2018, terenul 
aferent parcului   este atestat la domeniul public al municipiului Buzău. 
        În incinta parcului, anul trecut, în memoria poetului, dramaturgului și 
prozatorului Vasile Voiculescu,  a fost amplasat și inaugurat bustul acestuia. 
       Vasile Voiculescu (n. 27 noiembrie  1884,  Pârscov, jud. Buzău – d. 26 
aprilie 1963, București) a fost un scriitor și medic român. În domeniul literar s-a 
distins în principal ca poet și prozator (a fost și dramaturg). A fost membru titular al 
Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935. A primit 
Premiul Academiei pentru volumul Din țara zimbrului și alte poezii (1918).   
       În anul 1941 i-a fost conferit Premiul Național de poezie, iar în anul 1993 a 
fost ales post-mortem membru al Academiei Române.  
      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. 
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      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 
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PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU 
  -Serviciul Administrare Patrimoniu – 

Compartimentul Evidență Rețele, Gestionare GIS 
Nr. 8.943/23.01.2019 

                                                        
                                                 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea  denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, 

parcului situat în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău  
 
 

        Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune atribuirea denumirii „Parcul 
Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului Comunal, la intersecția  
stăzilor Constantin Garoflid, Ana Ipătescu și Sava Gotul,  din municipiul Buzău. 
       Vasile Voiculescu (n. 27 noiembrie  1884,  Pârscov, jud. Buzău – d. 26 
aprilie 1963, București) a fost un scriitor și medic român. În domeniul literar s-a 
distins în principal ca poet și prozator (a fost și dramaturg). A fost membru titular al 
Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935. A primit 
Premiul Academiei pentru volumul Din țara zimbrului și alte poezii (1918).   
       În anul 1941 i-a fost conferit Premiul Național de poezie, iar în anul 1993 a 
fost ales post-mortem membru al Academiei Române.  
      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 Hotărârii de Consiliu Local, nr. 220 din 28 septembrie 2018, terenul 
aferent parcului   este atestat la domeniul public al municipiului Buzău. 
        În incinta parcului, anul trecut, în memoria poetului, dramaturgului și 
prozatorului Vasile Voiculescu,  a fost amplasat și inaugurat bustul acestuia. 
       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 prin Compartimentul Evidență Rețele, Gestionare 
GIS supune  aprobării Consiliului Local al municipiului Buzău, proiectul de hotărâre 
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privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona 
Palatului Comunal, la intersecția  stăzilor Constantin Garoflid, Ana Ipătescu și Sava 
Gotul din municipiul Buzău conform anexei  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, considerăm necesar ca să fie adus 
la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ privind 
atribuirea  denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului 
Comunal.  
        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                                                 Marilena Mircioagă                                                                                                                       
                                                          

                                                     
 

 
 
 
 

 
 

  
 


