
                                                        ROMÂNIA 
                                         JUDETUL BUZĂU 
                                       MUNICIPIUL BUZĂU 
                                      - CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E  

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru 
aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al 
municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a 

terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău 
 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă  
ordinară; 
          Având în vedere: 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
273/CLM/22.07.2019; 
          - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu 
şi Licitaţii înregistrat sub nr. 88.083/22.07.2019; 
   - 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. 
   

În temeiul  prevederilor art. 292, art. 129, alin. (2), lit. b) și c), alin. (4), lit. 
f), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,           

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.- Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru 

aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al 
municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău se completează și 
va avea următorul cuprins: 

“Se aprobă solicitarea Consiliului Local al Municipiului Buzău către 
Guvernul României de trecere din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M.0838 Buzău, în domeniul public al 
Municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
terenului agricol având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, precum și declararea acestuia din bun de 
interes public național în bun de interes public local”.  
         Art.2.– După art. 4 se introduce art. 4.1., care va avea următorul cuprins: 
 “Dacă în termen de 7 (șapte) ani de la data preluării imobilului prevăzut la 
art. 1 nu se finalizează lucrările de investiții și nu se respectă destinația 



acestuia, imobilul revine de drept în domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M.0838 Buzău”. 
 Art. 3. – Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 
24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul 
public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău rămân 
nemodificate. 
 

PREȘEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
  consilier Ștefan Țăndărescu 

        
 
 
 

                                                                                                                                               
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                         Eduard Pistol 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 iulie 2019   
Nr. 217 
 
 

 
 
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. (3), lit. g), coroborat cu 
art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi 
pentru, 1 abţinere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 
consilieri prezenţi la ședinţă. 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 273/CLM/22.07.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
     la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în 

domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. 

Buzău 
 

Temeiul de drept al proiectului de hotărâre îl reprezintă OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, unde la art. 292, alin. 1 se stipulează că trecerea 
unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale se face (în cazul nostru) la cererea consiliului local al 
municipiului, prin hotărâre a Guvernului. 

Așa cum am mai arătat și în instrumentele de motivare și prezentare ale 
hotărârii Consiliului Local nr. 126/24.04.2019, Municipiul Buzău intenţionează 
să realizeze un proiect de interes regional, respectiv înființarea unei piețe de 
gross, pentru produse românești. În acest sens, a fost solicitat sprijinul 
Ministerului Afacerilor Interne pentru transferul unui teren în suprafaţă de 12,06 
hectare aflat în administrarea sa, teren aparţinând domeniului public al statului 
în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău.  

Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Buzău nr. 126 din 24.04.2019, 
a fost aprobată solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul 
public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău. 

Procedura de adoptare a hotărârii de guvern, astfel cum este 
reglementată în cuprinsul art. 292 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ impune completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Buzău 
nr. 126 din 24.04.2019, după cum urmează: 

-declararea imobilului din bun de interes public național în bun de interes 
public local; 

-dat fiind că transmiterea bunului se face într-un anumit scop, este 
necesară precizarea în cuprinsul hotărârii de consiliu local a termenului în care 
se preconizează a fi realizată investiția, termen la împlinirea căruia, dacă nu se 
finalizează lucrările de investiții și nu se respectă destinația acestuia, imobilul va 
reveni de drept în domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne, prin U.M.0838 Buzău. Propun ca acest termen să fie de 7 
ani.  



 
 

 Pentru aceste motive 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 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

- Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii - 
Nr. 88.083/22.07.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
     la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în 

domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. 

Buzău 
 
 

Temeiul de drept al proiectului de hotărâre îl reprezintă OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, unde la art. 292, alin. 1 se stipulează că trecerea 
unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale se face (în cazul nostru) la cererea consiliului local al 
municipiului, prin hotărâre a Guvernului. 

Așa cum am mai arătat și în instrumentele de motivare și prezentare al 
hotărârii Consiliului Local nr. 126/24.04.2019, Municipiul Buzău intenţionează 
să realizeze un proiect de interes regional, respectiv înființarea unei piețe de 
gross, pentru produse românești. În acest sens, a fost solicitat sprijinul 
Ministerului Afacerilor Interne pentru transferul unui teren în suprafaţă de 12,06 
hectare aflat în administrarea sa, teren aparţinând domeniului public al statului 
în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău.  

Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Buzău nr. 126 din 24.04.2019, 
a fost aprobată solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul 
public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău. 

Procedura de adoptare a hotărârii de guvern, astfel cum este 
reglementată în cuprinsul art. 292 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
impune completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Buzău nr. 126 din 
24.04.2019, după cum urmează: 

-declararea imobilului din bun de interes public național în bun de interes 
public local; 

-dat fiind că transmiterea bunului se face într-un anumit scop, este 
necesară precizarea în cuprinsul hotărârii de consiliu local a termenului în care 
se preconizează a fi realizată investiția, termen la împlinirea căruia, dacă nu se 
finalizează lucrările de investiții și nu se respectă destinația acestuia, imobilul va 
reveni de drept în domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne, prin U.M.0838 Buzău. Propun ca acest termen să fie de 7 
ani.  



 
 

  
  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


