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H O T Ă R Â R E 
privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a sculpturii  
„Mareşal Alexandru Averescu ” - creaţie artistică originală 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         -  oferta de donaţie, autentificată sub nr. 222 din 07 februarie 2019 la 
Biroul Individual Notarial Nicoară Elena;  
 - adresa nr. 10/18.04.2019 a Fundației “Mareșal Alexandru Averescu” 
Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 48.695/18.04.2019; 

  - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub  
nr. 159/CLM/18.04.2019, prin  care  se  propune  acceptarea ofertei de donaţie 
cu sarcini a sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu” - creaţie artistică originală;   
         - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă  - Administrare Patrimoniu 
şi Licitaţii înregistrat sub nr. 48.744/18.04.2019; 
   - 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. 3, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2, pct. 25 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 863, lit. c) şi art. 1.011 din Codul civil. 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 121, alin. (3) 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.- (1) Se acceptă oferta de donaţie cu sarcini făcută de Fundaţia  
„Mareşal Alexandru Averescu” cu sediul în municipiul Buzău, strada Unirii, nr. 
140, către Municipiul Buzău, a sculpturii - creaţie artistică  originală, denumită 
„Mareşal Alexandru Averescu”, realizată de artistul Valentin Tănase.        

(2) Sculptura este estimată la valoarea de 17.500 lei. 
 



 
(3) Donaţia se acceptă în următoarele condiții:  
a) amplasarea sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu” într-un spaţiu 

public aflat în preajma Parcului Crâng din municipiul Buzău, locația 
urmând a fi agreată de comun acord de Fundația „Mareşal Alexandru 
Averescu” și Primăria municipiului Buzău.  

b) alegerea unei fundaţii/soclu corespunzător pe care va fi amplasată 
sculptura și a spațiului înconjurător soclului statuii. 

(4) Fotografia sculpturii este ataşată prezentei hotărâri ca anexă şi face 
parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2.- Consiliul Local al municipiului Buzău îşi însuşeşte valoarea  
prevăzută la art. 1, alin. 2. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă  - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Juridic şi Direcţiei Finanţe Publice 
Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Viorel Ion 

 
 

                                                                
                                                                         
                                                          
 
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                            Eduard Pistol 
          
       
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 24 aprilie 2019   
Nr. 119 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 24 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 121, 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. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a 

sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu” - creaţie artistică originală 

 
 
 

Prin oferta de donaţie autentificată sub nr. 222 din 07 februarie 2019 la 
Biroul Individual Notarial Nicoară Elena, Fundaţia „Mareşal Alexandru 
Averescu” cu sediul în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 140, oferă municipiului 
Buzău, sculptura - creaţie artistică  originală, denumită „Mareşal Alexandru 
Averescu”, realizată de artistul Valentin Tănase.  

Sculptura este estimată la valoarea de 17.500 lei. 
Donaţia se face, conform ofertei, sub următoarele condiţii : amplasarea 

sculpturii într-un spaţiu public aflat în preajma Parcului Crâng, locaţia urmând a 
fi agreată de comun acord cu domatoarea, precum şi alegerea unei 
fundaţii/soclu corespunzător  pe care va fi amplasată sculptura şi a spaţiului 
înconjurător soclului. 

Propun acceptarea donaţiei cu sarcini a sculpturii „Mareşal Alexandru 
Averescu”. 

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea 
de a fi adoptat în forma redactată. 

 
 
 

                                                  P R I M A R, 
                                     Constantin Toma 
  

       

       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 



                                         
 
                                                         ROMÂNIA 
                                                   JUDETUL BUZĂU     

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

                                               Nr. 48.744/18.04.2019 
 
 
 

 
R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a 
sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu” - creaţie artistică originală 

 
 

Prin oferta de donaţie autentificată sub nr. 222 din 07 februarie 2019 la 
Biroul Individual Notarial Nicoară Elena, Fundaţia „Mareşal Alexandru 
Averescu” cu sediul în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 140, oferă municipiului 
Buzău, sculptura - creaţie artistică  originală, denumită „Mareşal Alexandru 
Averescu”, realizată de artistul Valentin Tănase.  

Sculptura este estimată la valoarea de 17.500 lei, așa cum rezultă din 
adresa nr. 10/18.04.2019 a Fundației “Mareșal Alexandru Averescu” Buzău, 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 48.695/18.04.2019. 

Donaţia se face, conform ofertei, sub următoarele condiţii : amplasarea 
sculpturii într-un spaţiu public aflat în preajma Parcului Crâng, locaţia urmând a 
fi agreată de comun acord cu domatoarea, precum şi alegerea unei 
fundaţii/soclu corespunzător  pe care va fi amplasată sculptura şi a spaţiului 
înconjurător soclului. 

Propunem  acceptarea donaţiei cu sarcini a sculpturii „Mareşal Alexandru 
Averescu”. 

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

                  
 

ŞEF SERVICIU, 
Emilia - Izabela Lungu 

 
 
 
 
 
 
 
      


