
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 
2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din 
Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere 

administrative, prin modificarea din ” Strada Colonel Ion Buzoianu ”  
în ” Strada I.C. Brătianu ” 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
     Având în vedere: 
       - expunerea de motive a  primarului  municipiului  Buzău,  înregistrată  sub  
nr. 171/CLM/07.05.2019, prin care se propune îndreptarea de eroare materială și 
modificarea H.C.L. nr. 253 din 31 octombrie 2018; 
     - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55.011/07.05.2019 al Serviciului 
Administrare Patrimoniu, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 
    - 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; 
      - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 
     - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
     - prevederile  art. 5 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât şi a art. 1, 
alin. (4) din Hotărârea nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea 
Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale (RENNS). 
       În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (9), art. 45, alin. (1) 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 îndreptarea de eroare materială strecurată în anexa la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 17 ianuarie 2019, în sensul că, la nr. crt. 6, 
la rubrica “Denumire drum”, ”Strada Colonel Ion Buzoianu” se va modifica în 
”Strada I.C. Brătianu”. 
 



   
 

   Art. 2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din 17 
ianuarie 2019 sunt și rămân în vigoare. 
    Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii 
Publice, Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Direcția 
Administrație Publică Locală, Arhitect Șef şi Serviciul Administrare Patrimoniu, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Viorel Ion 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:   
                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                Eduard Pistol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 mai 2019   
Nr. 147 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 30 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 



             
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZǍU 

MUNICIPIUL BUZǍU 

- PRIMAR - 
Nr. 171/CLM/07.05.2019 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în 
H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-
blocuri de locuințe colective din Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe 

străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin  modificarea din ” Strada 
Colonel Ion Buzoianu ” în ” Strada I.C. Brătianu ” 

        
 
 

      Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 314 din 17 
decembrie 2018 a fost aprobată schimbarea denumirii tronsonului delimitat de 
Strada Democrației și Bulevardul Nicolae Bălcescu din” Strada Col. Ion 
Buzoianu” în ” Strada I.C. Brătianu ”. 
      Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 9 din 17 ianuarie 
2019  s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul  
Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere 
administrative. 
       În anexa la Hotărârea nr. 9 din 17 ianuarie 2019, respectiv în tabelul cu 
propunerea arondării imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul 
Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere 
administrative,  s-a folosit  în mod eronat, denumirea veche a străzii și anume de 
” Strada Colonel Ion Buzoianu ”, în loc de  noua denumire ” Strada I.C. Brătianu”.  
       Astfel, propun îndreptarea de eroare materială și modificarea H.C.L. nr. 9 
din 17 ianuarie 2019, în sensul că ” Strada Colonel Ion Buzoianu ”, se va 
modifica în ” Strada I.C. Brătianu ”. 
      În sensul celor de mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
          
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZǍU 

PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU 
  Serviciul Administrare Patrimoniu 

Compartimentul Evidență Rețele, Gestionare GIS 
Nr.  55.011/07.05.2019 

 

                                                                                           
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în 
H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-
blocuri de locuințe colective din Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe 

străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin  modificarea din  
” Strada Colonel Ion Buzoianu ” în ” Strada I.C. Brătianu ” 

        
 

 
       Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 314 din 17 
decembrie 2018 a fost aprobată schimbarea denumirii tronsonului delimitat de 
Strada Democrației și Bulevardul Nicolae Bălcescu din ” Strada Col. Ion 
Buzoianu ” în ” Strada I.C. Brătianu ”. 
      Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 9 din 17 ianuarie 
2019  s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul  
Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere 
administrative. 
      În anexa la Hotărârea nr. 9 din 17 ianuarie 2019, respectiv în tabelul cu 
propunerea arondării imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul 
Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere 
administrative, s-a folosit  în mod eronat, denumirea veche a străzii și anume de 
” Strada Colonel Ion Buzoianu ”, în loc de  noua denumire ” Strada I.C. Brătianu”.  
       Astfel, este necesară îndreptarea de eroare materială și modificarea H.C.L. 
nr. 9 din 17 ianuarie 2019, în sensul că ” Strada Colonel Ion Buzoianu ”, se va 
modifica în ” Strada I.C. Brătianu ”. 
      În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a ședintei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 

 

              ŞEF SERVICIU,                                                             Întocmit,                  
          Emilia - Izabela Lungu                                               Marilena Mircioagă                                                                                                                       

                                             
                                                                    

 
 


