
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

 

NOTĂ 

cu privire la îndreptarea unor erori materiale de redactare în Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 172/27 iulie 2018 privind arondarea imobilelor-blocuri de locuințe 
colective din municipiul Buzău, pe străzi, cartiere și atribuirea de numere administrative, 
cât și în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 182/27 iulie 2018 privind 
arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din cartierele Crâng, Transilvaniei și 

Simileasca, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative 
  
 

Urmare a constatării unor erori materiale de redactare strecurate în Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 172/27 iulie 2018 privind arondarea imobilelor-
blocuri de locuințe colective din municipiul Buzău, pe străzi, cartiere și atribuirea de 
numere administrative, cât și în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
182/27 iulie 2018 privind arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din cartierele 
Crâng, Transilvaniei și Simileasca, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de 
numere administrative, în conformitate cu prevederile art. 71, alin. (1) din Legea nr. 
24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările şi completările 
ulterioare, alăturat publicăm rectificările, după cum urmează: 
 

RECTIFICARE MATERIALĂ: 
 

 
I. În tabelul, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 

172/27.07.2018, la nr. crt. 34, coloana „ număr administrativ impar " în loc de: 
 „ număr administrativ impar 9 "; 
   SE VA CITI: 

           „ număr administrativ impar 11 "; 
          II. În tabelul, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 
172/27.07.2018, la nr. crt. 34, coloana „ număr administrativ impar " în loc de: 
            „ număr administrativ impar 11 "; 

   SE VA CITI: 
         „ număr administrativ impar 9 "; 

III. În tabelul, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului  Buzău  nr. 
182/27.07.2018, la nr. crt. 3, coloana „ Denumire bloc ” în loc de: 

“ Blocul 19 (sc. A+sc. B) ” ;   
SE VA CITI: 
 “ Blocul 19 (sc. A+sc. B+sc.C+sc. D)”. 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 


