
                                               
                                                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată  

în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 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. 
52/CLM/12.02.2019, prin care se propune schimbarea de destinaţie a bazei 
materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiului Buzău;  
         - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi 
Licitaţii înregistrat sub nr. 17.200/12.02.2019; 
   - 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; 

- prevederile art. 112, alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3, alin. (4) din  
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 9, pct. 1 din Procedura de elaborare a avizului conform 
pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, 
aprobată prin Ordinul nr. 5819/2016. 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi (2), lit. c) şi alin. (9), 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, 

 
                           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.- Se aprobă propunerea de schimbare de destinatie a bazei materiale 
excedentare si disponibile situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiului Buzău, proprietatea Municipiului şi identificate conform 
anexei la prezenta hotărâre, din spații aferente procesului de învăţământ în  spatii 
cu altă destinaţie, în vederea utilizării temporare a acestora pentru activităti 
instructiv-educative, sport si comert, activităti aducătoare de venituri.  

 



 
 
 

         Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă, 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

 
 
 

         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Bogdan - Florin Hudiţoiu 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                          Eduard Pistol 
          
       
                                                                                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 22 februarie 2019   
Nr. 36 
 
 
 
 

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 21 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 52/CLM/12.02.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei 

materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  
din municipiul Buzău 

 
Conform prevederilor art. 112, alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, “schimbarea destinaţiei bazei 
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate 
face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al 
ministrului educaţiei naţionale.” Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile 
necesare acordării acestuia sunt reglementate prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5819/2016. 

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Buzău, mai multe unităţi 
de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău au solicitat luarea măsurilor 
necesare în vederea obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale 
pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale excedentare si disponibile, 
proprietatea municipiului Buzău, din spatii aferente procesului de învătământ, în 
spatii în care se desfăsoară temporar activităti aducătoare de venit. 

De asemenea Consiliile de Administraţie ale acestor unităţi de învăţământ 
preuniversitar au fost de acord cu continuarea activităţilor desfăsurate în incinta       
bazei lor materiale, activităti care duc la colectarea de venituri la bugetul local şi la 
bugetul unităţilor de învăţământ. 

  Propun schimbarea de destinaţie a bazei materiale excedentare si 
disponibile situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiului Buzău, proprietatea Municipiului şi identificate conform anexei la 
prezenta hotărâre, din spatii  aferente  procesului  de  învăţământ  în  spatii cu altă 
destinaţie, în vederea utilizării temporare a acestora pentru activităti instructiv-
educative, sport si comert, activităti aducătoare de venituri.  

 Ca parte componentă a documentaţiei privind avizul conform, este cerută 
HCL prin care se propune schimbarea destinaţiei. 
          În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

     

        P R I M A R, 
                                     Constantin Toma 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Evidentă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii- 

Nr. 17.200/12.02.2019 
 

 
 

     RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unui 
teren si spatii situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  

din municipiul Buzău 
 
 
       Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Buzău, mai multe unităţi 
de învăţământ şcolar preuniversitar de stat au solicitat luarea măsurilor necesare 
în vederea obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale pentru 
schimbarea destinaţiei unui teren si spatii situate în incinta unităţilor scolare, 
proprietatea Municipiului Buzău, din spatii de învătământ în spatii cu altă 
destinatie în vederea închirierii acestora pentru realizarea de venituri. 
 De asemenea, Consiliile de Administraţie ale acestor unităţi de învăţământ 
au fost de acord cu închirierea spatiilor excedentare si disponibile. 
 Conform prevederilor art. 112, alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, “schimbarea destinaţiei bazei 
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate 
face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al 
ministrului educaţiei naţionale. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile 
necesare acordării acestuia sunt reglementate prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5819/2016. 

Propunem schimbarea de destinaţie a unui teren si spatiilor situate în incinta 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Buzău şi identificate 
conform Anexei, din spatii ce apartin bazei materiale de învătământ în spatii în care 
se vor desfăsura temporar activităti instructiv-educative, sport si fapte de comert 
aducătoare de venituri la bugetul local şi la bugetul unităţilor de învăţământ.  
 În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

 
ŞEF SERVICIU, 

Emilia-Izabela Lungu 
   


