
                                                         ROMÂNIA 
                                         JUDEŢUL BUZĂU 
                                       MUNICIPIUL BUZĂU 
                                      - CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii nr. 261/31.10.2018 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii unui imobil, din domeniul public al 
municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” 
S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de 
Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură,  

Plante Aromatice şi Medicinale 
 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă  
ordinară; 
          Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 211/CLM/28.05.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 
261/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea 
trecerii unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea 
Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al 
statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, 
Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale; 
         - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu 
şi Licitaţii înregistrat sub nr. 64.581/28.05.2019; 
   - 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. 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 21, lit. „a”, din Legea - Cadru nr. 195/22.05.2006 privind 
descentralizarea, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 120, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, actualizată. 

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. (2), lit. c, 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă modificarea art. 1, alin. 1 din Hotărârea nr. 
261/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, care va avea 
următorul conținut: 



         “Art. 1.- Se aprobă trecerea unui imobil format din construcţiile C1 – C14, 
în suprafaţă totală de 2.622,00 m.p. şi terenul aferent în suprafaţă totală de 
12.808,00 m.p., situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 56, 
din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale 
„URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea 
Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante 
Aromatice şi Medicinale, precum şi declararea acestuia din bun de interes 
public local în bun de interes public național. ” 

Art.2.- Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 261/31.10.2018 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii unui imobil, din 
domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale 
„URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea 
Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice 
şi Medicinale, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Anexa la prezenta hotărâre înlocuieşte anexa nr. 1 la HCL nr. 
261/31.10.2018. 
         Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă -  
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

 PREŞEDINTELE ŞEDINTEI, 
consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 
 
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                  SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                             Eduard Pistol   
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 mai 2019 
Nr. 160                             
 
 

  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. (3) 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 BUZĂU 
MUNICIPIULUI BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 211/CLM/28.05.2019 

 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

     la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 261/31.10.2018 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii unui imobil, din 

domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale 
„URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea 

Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură,  
Plante Aromatice şi Medicinale 

 
 

Prin Hotărârea nr. 261/31.10.2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
aprobat trecerea unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi 
administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul 
public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Gene tice pentru 
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale. 

În urma obţinerii extrasului de carte funciară s-a constatat faptul că, în 
baza sentinţei civile nr. 4089 din 10 iunie 2009, construcţia C15 este 
proprietatea S.C. „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău. Au fost demarate lucrările 
pentru preluarea acestei construcţii de către Municipiul Buzău.  

 Având în vedere cele de mai sus propun aprobarea modificării Hotărârii 
nr. 261/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea 
trecerii unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea 
Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al 
statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, 
Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale, în sensul eliminării construcţiei C15 
urmând ca la finalizarea preluarii acesteia de către Municipiul Buzău să fie 
promovat un proiect de hotărâre pentru trecerea ei în domeniul public al 
statului. 

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 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Evidenţă - Administrare 

Patrimoniu şi Licitaţii - 
Nr. 64.581/28.05.2019 

 
 

             
RAPORT DE SPECIALITATE 

     la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 261/31.10.2018 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii unui imobil, din 

domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale 
„URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea 

Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură,  
Plante Aromatice şi Medicinale 

 

 
Prin Hotărârea nr. 261/31.10.2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău a 

aprobat trecerea unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi 
administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul 
public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru 
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale. 

În urma obţinerii extrasului de carte funciară s-a constatat faptul că, în 
baza sentinţei civile nr. 4089 din 10 iunie 2009, construcţia C15 este 
proprietatea S.C. „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău. Au fost demarate lucrările 
pentru preluarea acestei construcţii de către Municipiul Buzău.  

 Propunem aprobarea modificării Hotărârii nr. 261/31.10.2018 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii unui imobil, din 
domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale 
„URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea 
Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante 
Aromatice şi Medicinale, în sensul eliminării construcţiei C15 urmând ca la 
finalizarea preluarii acesteia de către Municipiul Buzău să fie promovat un 
proiect de hotărâre pentru trecerea ei în domeniul public al statului. 

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

 
 

SERVICIUL EVIDENŢĂ – ADMINISTRARE 
 PATRIMONIU ŞI LICITAŢII, 

Emilia – Izabela Lungu 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
                                                                                                                                                              ANEXA                                                                                                                                     
                                                                                                                                         la Hotarârea nr. 160 din 30 mai 2019 
                                                                                                                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău                      
 
 
 
 

LISTA 
cu elementele de identificare ale imobilului, teren şi construcţii care trece din domeniul public al municipiulu i Buzău 

în domeniul public al statului 
 
 

Nr. 
crt. 

Amplasamentul 
imobilului care trece 

din domeniul public al 
municipiului Buzău în 

domeniul public al 
statului 

Suprafaţă teren şi 
construcţii 

Numărul 
de 

inventar 

Valoare la data de 
30.04.2019 

Categoria de 
folosinţă 

Observaţii 
 

 
 

1. 

Bulevardul Nicolae 
Bălcescu nr. 56, Buzău, 

judeţul Buzău 

St=12.808 m.p.; 
Din care:  
Lot 1 - 10.729,00 m.p.  
Lot 2 - 2.079,00 m.p.  
Sc  C1- C14 = 
2.622,00 m.p. 

1438- 
     1448 

4.166.987,80 Curti 
constructii 

Nr. cadastrale: 
Lot 1-67317 
Lot 2-67316 

 
  

 


