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                                               - CONSILIUL LOCAL- 
 
 

 H O T Ă R Â R E  
 privind modificarea poziției 5 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22.02.2019 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de 
destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Buzău  

 

  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară, 

Având în vedere: 
- adresa domnului Dănut Hanganu, administrator al Societătii Comerciale 

LICEENII COM FOOD S.R.L. Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău 
sub nr. 68.300/05.06.2019;  

- Hotărârea nr. 6/15.05.2019 a Consiliului de Administrație al Colegiului 
Național “B.P.Hasdeu”, însoțită de Memoriul Justificativ cu nr. 2244/28.05.2019; 

- referatul (expunerea de motive) primarului municipiului Buzău, înregistrat 
sub nr. 255/CLM/28.06.2019;   

- raportul de specialitate al Serviciului Evidentă - Administrare Patrimoniu si 
Licitatii înregistrat sub nr. 77.550/28.06.2019; 

- 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. 112, alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 9, pct. 1 din Procedura de elaborare a avizului conform 
pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării 
acestuia, aprobată prin Ordinul nr. 5819/2016. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (14), teza a II-
a, art. 139, alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, 
alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1.- Se aprobă modificarea pozitiei 5 din anexa la Hotărârea nr. 
36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de 
schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de 



învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
 Anexa la prezenta hotărâre înlocuieste anexa la HCL nr. 36/22.02.2019 
privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidentă - 
Administrare Patrimoniu si Licitatii, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărări. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                                  consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 
 
                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                           Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 iulie 2019   
Nr. 196 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) 
și (3) lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 8 abţineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 255/CLM/28.06.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea pozitiei 5 din Anexa la Hotărârea  

nr. 36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de 
schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău  

 

 
    Prin Hotărârea nr. 36/22.02.2019 Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
aprobat propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în 
incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău.  

Anexa la hotărâre cuprinde 8 pozitii, iar la poz. 5 este mentionat Colegiul 
National “B.P. Hasdeu” Buzău cu propunerea de schimbare de destinatie a unui 
spatiu (vestiar) în suprafata de 13,50 mp pentru comercializare produse de 
papetărie. Consiliul de Administratie al Colegiului, întrunit în sedinta din data de 
15.05.2019, a analizat cererea domnului Dănut Hanganu, administrator al S.C. 
LICEENII COM FOOD S.R.L. Buzău, cu privire la completarea activitătii de 
comert produse de papetărie si cu comert produse alimentare permise elevilor, 
cu respectarea legislatiei în vigoare. Solicitarea a fost aprobată prin Hotărârea cu 
nr. 6/15.05.2019 a Consiliul de Administratie al Colegiului National “B.P. Hasdeu” 
Buzău.  

Tinând cont de hotărârea C.A. al colegiului si de memoriul justificativ pentru 
schimbarea destinatiei spatiului, se impune modificarea poz. 5 din anexa la 
Hotărârea nr. 36/22.02.2019 Consiliul Local al Municipiului Buzău. 
 În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local al 
Municipiului Buzău dezbaterea proiectului de hotărare în forma prezentată. 
   
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

Serviciul Evidentă - Administrare Patrimoniu si Licitatii  
Nr. 77.550/28.06.2019 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea pozitiei 5 din Anexa la Hotărârea nr. 
36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de 

schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău  

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat prin Hotărârea nr. 

36/22.02.2019 propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată 
în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău, 
identificate la poz. 1-8 din anexa la hotărâre.  

La poz. 5 din anexă este mentionat Colegiul National “B.P. Hasdeu” Buzău 
cu propunerea de schimbare de destinatie a unui spatiu (vestiar) în suprafata de 
13,50 mp în spatiu destinat comercializării de produse de papetărie. Consiliul de 
Administratie al Colegiului National “B.P. Hasdeu”, întrunit în sedinta din data de 
15.05.2019, a analizat cererea cu nr. 1527/14.05.2019 a domnului Dănut 
Hanganu, administrator al S.C. LICEENII COM FOOD S.R.L. Buzău, cu privire la 
completarea activitătii de comert produse de papetărie si cu comert produse 
alimentare permise elevilor, cu respectarea legislatiei în vigoare. Această 
solicitare a fost aprobată prin Hotărârea cu nr. 6/15.05.2019 a Consiliul de 
Administratie al Colegiului National “B.P. Hasdeu”.  

Ca urmare, tinând cont de hotărârea C.A. al scolii si de memoriul justificativ 
pentru schimbarea destinatiei spatiului, propunem modificarea pozitiei 5 din 
anexa la HCL nr. 36/22.02.2019. 
 În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

 

SEF SERVICIU, 
Emilia-Izabela Lungu 


