ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 95/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în
incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
extraordinară,
Având în vedere:
- adresa nr. 25.416/30.01.2019 a Ministerului Educației Naționale
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 14.470/06.02.2019;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
64/CLM/27.02.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.
95/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de
schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ
şcolar din municipiului Buzău;
- raportul de specialitate al Serviciului Evidentă - Administrare Patrimoniu si
Licitatii înregistrat sub nr. 24.157/27.02.2019;
- 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. 9, pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea
procedurii 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;
- 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.
În temeiul art. 36, alin. (1) şi (2), lit. c), 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se modifică Hotărârea nr. 95/26.04.2018 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri
situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău astfel:

Art. 1 va avea următorul conţinut:
“Se propune schimbarea de destinaţie a unor terenuri aparţinând domeniului
public al municipiului Buzău, situate în incinta unor unităţi de învăţământ şcolar
din municipiului Buzău şi identificate conform Anexei, din terenuri aferente
procesului de învăţământ în terenuri cu altă destinaţie, în vederea utilizării
acestora pentru amplasarea unor construcţii provizorii destinate comercializării
produselor alimentare/nealimentare permise elevilor.”
Art.2.- Se aprobă modificarea punctului 11 din anexa la HCL nr.
95/26.04.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.
Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa la HCL nr. 95/26.04.2018.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidentă Administrare Patrimoniu si Licitatii, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărări.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 06 martie 2019
Nr. 51
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 06 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3),
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 19 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 64/CLM/27.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/26.04.2018 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de
destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor
de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
Prin Hotărârea nr. 95/26.04.2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău a
aprobat propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta
unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău.
Această hotărâre, însotită de documentele prevăzute la Art. 9 din
OMENCS nr. 5819/2016 a fost înaintată cu adresa nr. 31971/30.10.2018
Ministerului Educatiei Nationale în vederea obtinerii avizului conform pentru
schimbarea destinatiei bazei materiale a unor unităţi de învăţământ şcolar din
municipiului Buzău. Ca urmare, prin adresa nr. 25416/30.01.2019 Ministerul
Educatiei Nationale a solicitat să se efectueze modificarea hotărârii, în sensul
precizării destinatiei exacte a terenului de la pozitia 11 din Anexa si anume din
chiosc, în chiosc destinat pentru comercializarea unor produse de papetărie,
rechizite, etc.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local al
Municipiului Buzău dezbaterea proiectului de hotărare în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Evidentă - Administrare Patrimoniu si Licitatii
Nr. 24.157/27.02.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/26.04.2018 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de
destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor
de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat prin Hotărârea nr.
95/26.04.2018 propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în
incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău si identificate la pct.
1-11 din anexa la hotărâre.
Această hotărâre, însotită de documentele prevăzute la Art. 9 din
OMENCS nr. 5819/25.11.2016 a fost înaintată cu adresa nr. 31971/30.10.2018
Ministerului Educatiei Nationale în vederea obtinerii avizului conform pentru
schimbarea destinatiei bazei materiale a unor unităţi de învăţământ şcolar din
municipiului Buzău.
Ca urmare, prin adresa nr. 25416/30.01.2019 Ministerul Educatiei
Nationale a solicitat să se efectueze modificarea hotărârii, în sensul precizării
destinatiei exacte a terenului de la poziția 11 din anexa la hotărâre si anume din
chiosc, în chiosc destinat pentru comercializarea unor produse de papetărie,
rechizite, etc.
Pertru a răspunde în termenul legal, apreciez că este o oportunitate
introducerea acestui proiect pe ordinea de zi al ședinței extraordinare ce
urmează a avea loc.
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.
ȘEF SERVICIU,
Emilia-Izabela Lungu

ANEXA
la Hotărârea nr. 51 din 06 martie 2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Nr.
crt.

Unitatea scolară

1.

Colegiul National M. Eminescu

2.

Colegiul National M. Eminescu

3.

Colegiul National M. Eminescu

4.

Colegiul National M. Eminescu

5.

Scoala Gimnazială nr. 11

6.

Scoala Gimnazială nr. 11

7.

Scoala Gimnazială “Căpitan Aviator
Mircea T. Bădulescu”

8.

Scoala Gimnazială “Căpitan Aviator
Mircea T. Bădulescu”

9.

Scoala Gimnazială nr. 7

10.

Scoala Gimnazială nr. 7

11.

Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu”

Suprafata – mp
Terenuri
cu altă destinatie decât
aceea de
învătămînt
Str. Independentei
Chiosc alimentar 27 mp
nr. 22
– parte din nr. cadastral
5105
Str. Independentei
Chiosc alimentar 12 mp
nr. 22
– parte din nr. cadastral
5105
Str. Independentei
Alee acces spatiu
nr. 22
comercial – 60mp– parte
din nr. cadastral 5105
Str. Independentei
Alee acces spatiu
nr. 22
comercial – 80mp– parte
din nr. cadastral 5105
Str. Chiristigii nr. 5
Chiosc alimentar 20 mp
– parte din nr. cadastral
5113
Str. Chiristigii nr. 5
Chiosc alimentar 20 mp
– nr. cadastral 67455
B-dul N. Bălcescu nr.
Chiosc alimentar 9,75
28
mp – parte din nr.
cadastral 5118
B-dul N. Bălcescu nr.
Chiosc alimentar 5,10
28
mp – parte din nr.
cadastral 5118
Dorobanti 1, nr. 1
Chiosc alimentar 24 mp
– parte din nr. cadastral
5086
Dorobanti 1, nr. 1
Chiosc alimentar 12 mp
– parte din nr. cadastral
5086
Str. Crizantemelor nr.
Chiosc comercializare
17
produse de papetărie,
rechizite, etc. 40,70 mp –
parte din nr. cadastral
5115
Adresa

