
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 
          CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea dării în administrare către Ministerul Educaţiei Naţionale – 

Unitatea de Management  al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare 
şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din  imobilul cu număr cadastral 58.130 

situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman 
(în Cartea Funciară - strada Luceafărului) 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 45/CLM/11.02.2019, prin care se propune aprobarea dării în administrare 
către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management  al Proiectelor 
pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din  
imobilul cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion 
Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară - strada 
Luceafărului); 
 - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu 
şi Licitaţii, înregistrat la nr. 16.757/11.02.2019; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 136, alin. 4 din Constituția României, republicată; 
- prevederile art. 866 și 874 din Codul Civil; 
- prevederile art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, actualizată; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

actualizată; 
- Hotărârea nr. 187/14 august 2018 privind aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat Proiect 
„Construcţii Grădiniţe Regiunea Sud-Est” cod Mysmis 125154 Axa prioritară 
10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 
Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/ 
10/10.1a/APC/7REGIUNI. 
 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, 
 
 
 



 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. - Se aprobă, darea în administrare către Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Unitatea de Management  al Proiectelor pentru Modernizarea 
Reţelei Şcolare şi Universitare, pe durata realizării lucrărilor de execuţie până 
la recepţia la terminarea lucrărilor, a unei părţi (lot 1) în suprafaţă de 1.606,00 
m.p.din  imobilul - teren cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, 
strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară - strada 
Luceafărului). 

Terenul (lot 1) prevăzut la alin. 1 din prezentul articol face parte din 
domeniul public al UAT şi este identificat conform planului de amplasament şi 
delimitare a imobilului. 

Art. 2.- Predarea - primirea terenului se face pe bază de protocol, 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării 
hotărârii.  

Art. 3.- Planul de amplasament şi delimitare a imobilului şi Protocolul, 
prevăzute în anexele 1A şi 1B, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, 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. 37 
 
 
 

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 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 45/CLM/11.02.2019 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management  al Proiectelor pentru 
Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din  imobilul 
cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – 

Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară - strada Luceafărului) 
 

  
Prin  Hotărârea nr. 187/14 august 2018 Consiliul Local al Municipiului 

Buzău a aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiect şi de aprobare a 
acordului de parteneriat Proiect „Construcţii Grădiniţe Regiunea Sud-Est” cod 
Mysmis 125154 Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 
Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie și formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învăţare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de 
proiecte nr. POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/7REGIUNI. 

Grădiniţa cu program normal va fi amplasată în municipiul Buzău, Parc 
Alexandru Marghiloman, str. Ion Caraion.  

Pentru realizarea proiectului este necesară darea în administrarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management  al Proiectelor 
pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, pe durata realizării 
lucrărilor de execuţie până la recepţia la terminarea lucrărilor, a unei părţi (lot 
1) în suprafaţă de 1.606,00 m.p.din  imobilul - teren cu număr cadastral 58.130 
situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman 
(în Cartea Funciară - strada Luceafărului). 
         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. 16.757/11.02.2019 
 

 
 

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 Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management  al Proiectelor pentru 
Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din  imobilul 
cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – 

Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară - strada Luceafărului) 
 
 

Prin  Hotărârea nr. 187/14 august 2018 Consiliul Local al Municipiului 
Buzău a aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiect şi de aprobare a 
acordului de parteneriat Proiect „Construcţii Grădiniţe Regiunea Sud-Est” cod 
Mysmis 125154 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 
Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de 
proiecte nr. POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/7REGIUNI. 

Grădiniţa cu program normal va fi construită în municipiul Buzău, Parc 
Alexandru Marghiloman, str. Ion Caraion. Realizarea lucrărilor se face prin 
intermediul Proiectului Reforma Educatiei Timpurii în România.        
          Primăria  Buzău  trebuie să asigure suprafeţele de teren necesare 
pentru depozitarea materialelor şi utilajelor de construcţie, pentru organizarea 
şantierului şi pentru alte activităţi necesare desfăşurării lucrărilor.  

 Pentru realizarea proiectului este necesară darea în administrarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management  al Proiectelor 
pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, pe durata realizării 
lucrărilor de execuţie până la recepţia la terminarea lucrărilor, a unei părţi (lot 
1) în suprafaţă de 1.606,00 m.p.din  imobilul - teren cu număr cadastral 58.130 
situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman 
(în Cartea Funciară - strada Luceafărului). 
  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, 
Emilia - Izabela Lungu 

 
 
 
 
 
 


