
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
       CONSILIUL LOCAL   
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea dării în administrare către Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a imobilului cu destinația de 

învățământ, situat pe str. Victoriei, nr. 73 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. 264/CLM/04.07.2019;     
       - raportul de specialitate al Serviciului Evidență, Administrare 
Patrimoniu și Licitații, înregistrat la nr. 79.839/04.07.2019; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
       - prevederile art. 112, alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 1, pct. 3 din Hotărârea Consiliului Local Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 21 din 22 februarie 2019. 
 
         În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (6), lit. a) și alin. 
(7), lit. a), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 
196, alin. (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a), precum și art. 298-300 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. 1.- Se aprobă darea în administrare către Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 3 a imobilului din strada Victoriei nr. 73 începând cu anul 
școlar 2019-2020.  

Art. 2.- Imobilul este proprietate publică a municipiului Buzău, are 
destinația de învățământ, este compus din teren împrejmuit în suprafață de 
4702 m.p., clădiri în suprafață construită de 1038,81m.p. și instalațiile 
aferente, este înscris în cartea funciară  nr. 13231, are nr. cadastral 5106 
sub AI+1. Imobilul are două intrări, una pe strada Alexandru Marghiloman, 
nr. 148 și una pe strada Victoriei nr. 73. 

Art. 3.- Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se va realiza în 
termen de 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 



 
 
Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe 

Publice Locale, Serviciului Financiar – Contabil, Serviciului Evidență, 
Administrare Patrimoniu și Licitații, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Serviciul Buget, Evidență 
Venituri și Cheltuieli, Inspectoratului Școlar Județean Buzău şi Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 3, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 

consilier Ștefan Țăndărescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  

                                                                           Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 iulie 2019 
Nr. 204 
 
 

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), 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 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 264/CLM/04.07.2019 

 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea dării în administrare 
 către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 

  2019-2020, a imobilului cu destinația de învățământ, situat  
pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău 

 
 

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău 
pentru anul şcolar 2019 - 2020, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21 din 22 februarie 2019.  

Pentru anul şcolar 2019 – 2020 s–au reorganizat  mai multe unităţi 
de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău.    

Articolul 1, alin. 3 din hotărâre prevede:  Prin operațiunea de fuziune 
prin absorbție Grădinița cu Program Prelungit nr. 3  municipiul Buzău 
absoarbe structura sa arondată Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța 
Fermecată” și va funcționa în sediul din str. Victoriei, nr. 73. 

Se propune darea în administrare către Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 3 a imobilului din strada Victoriei nr. 73  începând cu anul 
școlar 2019-2020.  

Imobilul este proprietate publică a municipiului Buzău, are destinația 
de învățământ, este compus din teren împrejmuit în suprafață de 4702 
m.p., clădiri în suprafață construită de 1038,81m.p. și instalațiile aferente, 
este înscris în cartea funciară  nr. 13.231și are nr. cadastral  sub AI+15106. 
Imobilul are două intrări, una pe strada Al. Marghiloman nr. 148 și una pe 
strada Victoriei, nr. 73. 
          Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi ale alin. (6), lit. 
a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi ţinând 
cont de prevederile art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin. (2)  din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, supun 
aprobării consiliului local proiectul de hotarâre în forma prezentată.                                 
         

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații  

Nr. 79.839/04.07.2019 
 
 
 

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T AT E 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare 

 către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 
  2019-2020, a imobilului cu destinația de învățământ, situat  

pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău 
 
 

Reţeaua unităţilor de învăţământ  preuniversitar din municipiul Buzău 
pentru anul şcolar 2019 - 2020, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21 din 22 februarie 2019.  

Pentru anul şcolar 2019 – 2020 s–au reorganizat mai multe unităţi de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău.    

Articolul 1, alin. 3 din hotărâre prevede:  Prin operațiunea de fuziune 
prin absorbție Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 municipiul Buzău 
absoarbe structura sa arondată Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța 
Fermecată” și va funcționa în sediul din strada Victoriei, nr. 73. 

Imobilul este proprietate publică a municipiului Buzău și are destinația 
de învățământ, este compus din teren împrejmuit în suprafață de 4702 
m.p., clădiri în suprafață construită de 1038,81m.p. și instalațiile aferente, 
este înscris în cartea funciară  nr. 13.231, are nr. cadastral 5106  sub AI+1.  

Imobilul are două intrări, una pe strada Alexandru Marghiloman, nr. 
148 și una pe strada Victoriei, nr. 73. 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 21 din 22 februarie 2019, pentru aprobarea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul 
şcolar 2019 – 2020, este oportună darea în administrare, către Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a 
imobilului cu destinația de învățământ, situat pe str. Victoriei, colț cu strada 
Alexandru Marghiloman din municipiul Buzău cu intrări din ambele străzi, la 
nr. 73, respectiv nr. 148. 
 
         
                 ŞEF SERVICIU,         CONSILIER, 
            Emilia - Izabela Lungu                          Victoria Dimciu 
 
 


