ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul (expunerea de motive) primarului municipiului Buzău, înregistrat
sub nr. 95/CLM/18.03.2019;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31.646/18.03.2019 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 lucrărilor
publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul nr. 10 din 04.07.2019 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului
Buzău;
- art. 2, lit. d) și art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), 139, alin. (1), alin. (3),
lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Dorobanți”,
cuprins între Strada Sporturilor si Strada Alexandru Marghiloman, în Strada „Vlad
Vintilă-Vodă”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre;
Art. 2 - Se aprobă schimbarea denumirii Strada „Muncii” în Strada „Dan al IIlea”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art. 3 - Se aprobă schimbarea denumirii Strada „Mică” în Strada „Grigore
Constantinescu-Monteoru”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 4 - Se aprobă modificarea şi completarea în mod corespunzător a
Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin H.C.L nr.101/26 iunie
2015, cu denumirile străzilor aprobate la art. 1,2,3;
Art. 5 - Primarul municipiului Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Finanţe Publice Locale,
Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Arhitectului Șef, Serviciului Relaţii cu Publicul,
Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciului Administrare
Patrimoniu.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ștefan Țăndărescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 30 iulie 2019
Nr. 194

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor 139, alin. (1), alin. (3), lit.
g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un
număr de 18 voturi pentru, 2 abţineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU
- PRIMAR Nr. 95/CLM/18.03.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor
unor străzi din municipiul Buzău
Potrivit art. 36, alin. (5), lit. d) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 2, lit. d) din
Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru
parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun,
precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea acestora.
Conform art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale,
având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de
denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de Comisia
de atribuire de denumiri a judeţului Buzău.
În conformitate cu art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005,
republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, “în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor unităţi
administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei
unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile
străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de
identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se
suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”.
Luând în considerare faptul că prima atestare documentară a Buzaului este
legata de numele domnitorilor Țării Românești Dan al II-lea și Vlad Vintilă, cu origini,
se pare, buzoiene, numele acestora trebuie sa fie cunoscute de către buzoieni și nu
numai. Pe de altă parte, o contribuție importantă la dezvoltarea zonei Buzăului, în
special a stațiunii Sărata Monteoru, o are fostul deputat și senator, politicianul si
întreprinzatoorul Grigore Constantinescu-Monteoru, la sfârșitul secolului al XIX-lea, al
cărui nume și activitate merită să fie întipărite în memoria colectivă.
În acest sens, propun schimbarea următoarelor denumiri de străzi:
- Tronsonul din Strada „Dorobanți”, cuprins între Strada Sporturilor si Strada
Alexandru Marghiloman, în Strada „Vlad Vintilă-Vodă”
- Strada „Muncii” în Strada „Dan al II-lea”
- Strada „Mică” în Strada “Grigore Constantinescu-Monteoru”,
cât şi modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al
municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015.

Elementele de identificare şi dimensiunile arterelor de circulaţie sunt prevăzute
în anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, 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
Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS
Nr. 31.646/18.03.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi
din municipiul Buzău
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune schimbarea denumirilor unor
străzi din municipiul Buzău cu numele unor domnitori ai Țării Românești cu strânse
legături în zona Buzăului, și al unui important om politic și întreprinzator, de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, care a desfășurat o amplă activitate de dezvoltare economică în
special a zonei Sărata Monteoru, așa după cum urmează:
- schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Dorobanți”, cuprins între Strada
Sporturilor si Strada Alexandru Marghiloman, în Strada „Vlad Vintilă-Vodă”
- schimbarea denumirii Strada „Muncii” în Strada „Dan al II-lea”
- schimbarea denumirii Strada „Mică” în Strada „Grigore ConstantinescuMonteoru”
Vlad Vintilă-Vodă, domnitor al Țării Românești între 1532 și 1535, apare ca fiu
al lui Radu cel Mare și este socotit de origine buzoiană, pentru ca a fost susținut de
boierii buzoieni cărora le fusese jude, la urcarea pe tron. Își avea moșiile și a zidit o
mănăstire în anul 1532, în județul Buzău. A hotărât reintrarea Mitropoliei țării sub
Patriarhia Ecumenică și a făcut donații consistente unor lăcașuri de cult de la Muntele
Athos. Asasinat de cumnatul său în 1595, a fost înmormantat la Mănăstirea Meledic,
Buzău, ctitoria sa.
Dan al II-lea, domnitor al Țării Românesti între 1420-1421, 1422-1427, 14271431. A fost cel care a dat prima atestare documentară cunoscută și certă a Buzăului,
ca târg, cu atribuții comerciale bine precizate în privilegiul de comerț acordat
negustorilor brașoveni, emis după 30 ianuarie 1431. Așa încât, în 2019 se împlinesc
588 de ani de la această atestare a orașului Buzău, cu statut de târg, centru comercial
și meșteșugăresc străvechi, probabil reședință de voievodat, reședință domnească
vremelnică și capitală de județ.
Grigore Constantinescu-Monteoru (1831-1898), politician, deputat si senator,
mare proprietar și investitor în județul Buzău. Poate fi socotit primul întreprinzator care
s-a ocupat de exploatarea petrolului cu mijloace performante pentru acea dată. Din
1880 devine singurul proprietar al exploatărilor de la Sărata Monteoru. A fost membru
în Consiliul Județean, deputat și senator de Buzău, s-a ocupat de strângerea de
fonduri pentru cumpărarea de arme moderne pentru campania din 1877-1878.
Înființează o rafinărie, un spital la Monteoru, o imensă vilă cu un parc dendrologic, iar
între 1892 și 1893, împreună cu arhitectul german Honzik, începe ridicarea primului
hotel. În 1895 are loc inaugurarea oficială a Stațiunii balneare Sărata Monteoru, care
în scurt timp avea să fie cunoscută și recunoscută în țară și în întreaga Europă.

Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) cât şi a art. 44, alin. (1) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba
denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale
mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes
local aflate în subordinea acestora.
În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată,
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor
judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori
schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost
analizate şi avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău.
Conform adresei nr. 5712/05.02.2019, primită de la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, 13 persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale au sediile sociale și sediile secundare pe Strada
Dorobanți, tronsonul dintre Strada Sporturilor și Strada Alexandru Marghiloman, 11 pe
Strada Muncii, 1 pe Strada Mică.
Acestea vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea
sediului social, iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente
redactării hotărârii de schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum şi
taxele publicării hotărârii privind schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al
României.
Potrivit adreselor nr. 253718/12.02.2019 și 253969/06.03.2019 primite de la
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, în ceea ce privește Strada Dorobanți, tronsonul
dintre Strada Sporturilor și Strada Alexandru Marghiloman, un numar de 155 persoane
au cărți de identitate cu adresa pe această stradă, în valoare de 1085 lei, 207 pe
Strada Muncii, în valoare de 1449 lei, 106 pe Strada Mică, în valoare de 742 lei.
În acelasi timp, conform adresei nr. 11394/12.02.2019 a Direcţiei Finanţelor
Publice Locale, nu a fost pus la dispoziție de către această instituție un număr exact
de roluri deschise de către persoane fizice și juridice pentru cele 22 de imobile case
de locuit și un bloc de locuinte colective de pe Strada Dorobanți, tronsonul dintre
Strada Sporturilor și Strada Alexandru Marghiloman. Există roluri deschise de 212
persoane fizice pe Strada Muncii, respectiv 7 persoane juridice, 98 persoane fizice pe
Strada Mică, respectiv 14 persoane juridice.
Menţionăm că în conformitate cu art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români: “ în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor
unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a
unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile
străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de
identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se
suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”.
Totodată, în conformitate cu art. 5, alin (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi
publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se
notează în Cartea Funciară.

De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte privind contractele cu
furnizorii de utilităţi, casele de marcat, etc.
Ținând cont de propunerile dumneavoastră, schimbarea denumirilor celor trei
străzi menţionate mai sus se va face cu propunerile respective, conform anexelor nr 1,
2 și 3.
Se va modifica şi completa în mod corespunzător Nomenclatorul stradal al
municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015.
Ţinând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, să fie adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul
de act normativ privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.
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.
ŞEF SERVICIU,
Emilia-Izabela Lungu

Întocmit,
Doina Bârlă

