
                                                     

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile 

statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13, 
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit  în şedinţă 

ordinară; 
Având în vedere: 
- cererea doamnei Igarashi Roxana nr. 10.457/03.04.2018; 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 40/CLM/06.02.2019, prin care se propune repartizarea, în vederea 
închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, 
bloc A2, ap. 13, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău;  

- raportul de specialitate al Serviciul Administrare si Verificare Fond 
Locativ nr. 15.186/07.02.2019; 
        - avizul Comisiei pentru muncă si protecţie socială a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
       -  avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-  avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul favorabil nr. 9155/2019 al Comisiei pentru muncă și protecţie 
socială a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare 
prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996  aprobate prin Hotărârea 
Guvernului  1.275/2000; 

- prevederile art. 26, Cap. III al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/2001;  

În temeiul art. 36,  alin. (1),  alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 

45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

   Art. 1.- Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către doamna 
Igarashi Roxana, a locuinţei din fondurile statului, aflată în administrarea 



Consiliului Local a Municipiului Buzău, situata în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, 
ap. 13, municipiul Buzău. 

   
Art. 2.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să semneze 

contractul de închiriere a locuinţei identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 
    Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Adminisţrare şi Verificare Fond Locativ şi Serviciului Juridic şi Contencios  
Administrativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri. 

 
 
                          

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Bogdan – Florin Hudițoiu 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                   Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Buzău, 22 februarie 2019 
Nr. 28 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 22 februarie 2019, 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, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 40/CLM/06.02.2019 
                                                      
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 

locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13, 
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
   
         Consiliul Local al Municipiului Buzău deţine în administrare locuinţa 
construită din fondurile statului situate în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13, 
compusă din două camere şi dependinţe, în suprafaţă de 58,28 mp. 

Locuinţa este eliberată în urma renunţului fostul chiriaş Cheagă Cătălin, 
preluată conform procesului-verbal încheiat în data de 16 martie 2017. 
       Comisia pentru muncă şi protecţie socială, având în vedere analiza 
dosarelor înscrise pentru obţinerea unei locuinţe din fondurile statului pentru 
primele poziţii, a propus prin adresa nr. 9155/2019, repartizarea locuinţei din 
cartier Dorobanţi 2, bl. A2, ap. 13, municipiul Buzău, către doamna Igarashi 
Roxana. 
        Având în vedere cele de mai sus, propun: 
        Repartizarea, în vederea închirierii, către doamna Igarashi Roxana a 
locuinţei din fondurile statului, aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, situată în cartier Dorobanţi 2, bl. A2, ap. 13, municipiul 
Buzău. 
       În acest  scop  s-a redactat  alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
 
 

PRIMAR,  

Constantin Toma 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Administrare, Verificare Fond Locativ 

Nr. 15.186/07.02.2019 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 

locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13, 
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

      Consiliul Local al Municipiului Buzău deţine în administrare 
apartamentul situat în cartier Dorobanţi 2, bl. A2, ap.13, din municipiul Buzău, 
compus din două camere şi dependinţe.  

Locuinţa este liberă conform procesului verbal al Compartimentului 
Gestionare Contracte din 16 martie 2017. 
      Având în vedere acordul pentru repartizarea locuinţei cu nr. 9155/2019 
al Comisiei de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău propunem: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii, către doamna Igarashi Roxana a 
locuintei aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
situată în cart. Dorobanţi 2, bl. A2, ap. 13, din municipiul  Buzău. 

2. Încheierea  contractului de închiriere pentru locuinţa menţionată mai sus 
la prezenta expunere de motive de către Serviciul Administrare si 
Verificare Fond Locativ 

      Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedintei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui. 
 

Serviciul Administrare, Verificare  Fond  Locativ, 
Carmen Boricianu 

                                                                                                                                                              


