
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 18 iunie 2018 
pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din 
proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor 

imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului,  
situate pe teritoriul municipiului Buzău 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 3631/27.03.2019 a Ministerului Tineretului şi Sportului, 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 39.127/01.04.2019; 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
144/CLM/11.04.2019, prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 154 din 18 iunie 2018  pentru aprobarea solicitării Consiliului 
Local al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în 
proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău;  
 - raportul nr. 44.927/11.04.2019 al Serviciului Evidenţă – Administrare 
Patrimoniu şi Licitaţii, din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului; 
  - 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. 
  

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, actualizată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.- Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 154 din 18 iunie 2018  
pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din 
proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor 
imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe 
teritoriul municipiului Buzău, în sensul eliminării punctului 1, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 



Art.2.- Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa la Hotărârea nr. 154 
din 18 iunie 2018.  

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 
 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                     Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 24 aprilie 2019 
Nr. 123 
 

 
 
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. (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. 144/CLM/11.04.2019 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 154 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea 
publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 154 din 18 iunie 2018 s-a aprobat 
solicitarea Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea 
publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile 
aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul 
municipiului Buzău. 

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin adresa nr. 3631/27.03.2019 a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată la Primăria municipiului Buzău 
la nr. 39.127/01.04.2019, ne comunică faptul că, în urma verificării Hotărârii 
Consiliului Local nr. 154/2018, referitor la intenţia municipiului Buzău de 
preluare în administrare a imobilului Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, s-a 
constatat că nici conţinutul şi nici forma anexei nu este conformă cu cerinţele 
ministerelor avizatoare, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul de Finanţe şi Ministerul 
Justiţiei.   
 Drept pentru care, luând în considerare argumentele expuse, supunem 
spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, proiectul de 
hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 18 
iunie 2018  pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău 
de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a 
Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău, în sensul eliminării punctului 
1 din anexă, cu  rugămintea de a fi adoptat în forma redactată. 
 În altă ordine de idei precizez că vom supune aprobării Consiliului Local o 
nouă hotărâre legată de Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” care să răspundă 
cerințelor comunicate de Ministerul Tineretului și Sportului. 
 

PRIMAR, 
 Constantin Toma 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
            Serviciul Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii  

 Nr. 44.927/11.04.2019 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 154 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al 
Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea 
publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 154 din 18 iunie 2018 s-a aprobat 
solicitarea Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea 
publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile 
aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul 
municipiului Buzău. 

Prin adresa nr. 39.127/01.04.2019 Ministerul Tineretului şi Sportului 
comunică faptul că în urma verificării Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2018, 
referitor la intenţia municipiului Buzău de preluare în administrare a imobilului 
Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, s-a constatat că nici conţinutul şi nici forma 
anexei nu este conformă cu cerinţele ministerelor avizatoare, respectiv 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, 
Ministerul de Finanţe şi Ministerul Justiţiei.   
 Propunem modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 
18 iunie 2018, în sensul eliminării punctului 1 din anexă. 
         În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 
pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 

ŞEF SERVICIU, 
Emilia – Izabela Lungu 


