
                                                                       

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. 1, 
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

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

ordinară; 
Având în vedere: 
- cererea domnului Mihai Liviu înregistrată la Primăria Municipiului 

Buzău la nr. 14.187/05.02.2019; 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 149/CLM/17.04.2019, prin care se propune repartizarea, în vederea 
inchirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, 
bloc A2, ap. 1, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- raportul de specialitate al Serviciului Administrare și Verificare Fond 
Locativ nr. 45.529/12.04.2019;    

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

- acordul nr. 33426/2019 al Comisiei pentru muncă si 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţă, aprobată prin Legea nr. 241/2001, cu modificările și completările 
ulterioare.  

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, 
alin. (3) și alin. (5) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    Art. 1.- Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă repartizarea, în 
vederea închirierii, către domnul Mihai Liviu, a locuinţei din fondurile statului, 
aflată în administrarea Consiliului Local a Municipiului Buzău, situată în cartier 
Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, 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 
Administrare şi Verificare Fond Locativ şi Serviciului Juridic şi Contencios 
Administrativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                                                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                                                        consilier Viorel Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                 Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Buzău, 24 aprilie 2019     

Nr. 112 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 24 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 

(1) 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. 149/CLM/17.04.2019 
                                                      
 
 
 

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. 1, 
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
   
         Consiliul Local al Municipiului Buzău deţine în administrare locuinţa 
construită din fondurile statului situată.in cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, 
compusă din trei camere şi dependinţe, în suprafaţă de 77,60 mp. 
       Comisia pentru muncă şi protecţie socială, având în vedere analiza 
solicitării nr. 14187/05.02.2019 a domnului Mihai Liviu, a propus prin adresa 
nr. 33426/2019, repartizarea locuinţei din cartier Dorobanţi 2, bl. A2, ap. 1, 
municipiul Buzău. 
        Având în vedere avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, propun: 
        Repartizarea, în vederea închirierii, către domnul Mihai Liviu a locuinţei 
din fondurile statului, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, situată în cartier Dorobanţi 2, bl. A2, ap. 1, 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 BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Administrare, Verificare Fond Locativ 

Nr. 45529/12.04.2019 
 

 

  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. 1, 
          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.1, din municipiul Buzău, compus din trei 
camere şi dependinţe.  
      Familia locuieşte în acest apartament din anul 1990, în baza unei fişe de 
calcul, fiind mutaţi din blocul 41, cartier Micro XIV, imobil care a fost grav 
afectat de cutremurul din 1977. În prezent, familia domnului Mihai Liviu este 
formată din: soţia sa, doi copii minori, părinţii şi fratele. Solicitarea de a se 
întocmi un contract de închiriere pe numele domnului Mihai Liviu este motivată 
de starea de sănătate precară a tatălui său şi de situaţia financiară care nu îi 
mai permite să susţină cheltuielile gospodăriei. 
      Având în vedere acordul pentru întocmirea contractului de închiriere 
pentru locuinţa menţionată mai sus, cu nr. 33426/2019 al Comisiei de muncă 
şi protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului Buzău propunem: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii, către domnul Mihai Liviu a locuintei 
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în 
cart. Dorobanţi 2, bl. A2, ap. 1, 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 

                                                                                                                                                                                                                           


