
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 

privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor bunuri 
imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de 

învățământ preuniversitar de stat 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
    Având în vedere: 
 - adresa Clubului Sportiv Școlar Buzău nr. 455/10.06.2019, înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău la nr. 70621/10.06.2019; 
       - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.  
345/CLM/12.09.2019; 
     - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 109.923/12.09.2019 al 
Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații, 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; 
         - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
         -  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (1) şi 
(4), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum şi 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 Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 
februarie 2004 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului 
a unor bunuri imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea 
unele unități de învățământ preuniversitar de stat, în sensul că de la art. 1, alin. 
1, se va elimina liniuța a III-a, referitoare la Clubul sportiv școlar Buzău. 
 
 
 



 
   Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 
februarie 2004 rămân nemodificate. 

Art.  3. - Se aprobă solicitarea Clubului Școlar Sportiv Buzău,  de radiere a 
înscrierii în cartea funciară a acestui imobil ca proprietate publică a municipiului 
Buzău.  
    Art. 4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleț 

 
 
 
 
 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ:   
        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                              CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
                           Elena Camelia Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 21 octombrie 2019   
Nr. 303 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședinţa din data de 21 octombrie 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 19 voturi pentru, 2 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la 
ședinţă. 



             
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZǍU 

MUNICIPIUL BUZǍU 
- PRIMAR - 

Nr. 345/CLM/12.09.2019 
 
 
 
 

R E F E R A T  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 

privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor bunuri 
imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de 

învățământ preuniversitar de stat 
 

 
      Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 32 din 26 
februarie 2019  s-a atestat apartenența la domeniul public al municipiului Buzău 
a unor bunuri imobile, formate din terenuri și clădiri în care își desfășoară 
activitatea unități de învățământ preuniversitar de stat. Ulterior, în baza hotărârii, 
imobilele au fost înscrise în cartea funciară ca proprietăți ale municipiului 
Buzău, aflate în administrarea consiliului local. 
 Unul din aceste imobile, Clubul Școlar Sportiv Buzău, situat pe strada 
Spiru Haret nr. 8, are în componență un teren și construcții (sală de sport și o 
magazie) și a fost înscris în cartea funciară nr. 54415 cu nr. cadastral 6541/2. 
 Prin cererea înregistrată cu nr. 70.621/2019 la Primăria Municipiului 
Buzău, Clubul Sportiv Școlar Buzău, prin director Gabriel Nicolau, ne aduce la 
cunoștință că acest imobil este în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului, conform anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului.  

Domnul director al Clubului Școlar Sportiv solicită acordul consiliului local 
ca, prin o modalitate legală, să se renunțe la înscrierea în cartea funciară a 
acestui imobil ca proprietate publică a municipiului Buzău.  

Aceasta se face eliminând alineatul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
32 din 26 februarie 2004, privind Clubul Sportiv Școlar Buzău.  

După aprobare, se notifică Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în 
vederea radierii înscrierii din cartea funciară a municipiului Buzău a imobilului. 
      În sensul celor de mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
          
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZǍU 
PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU 

  Serviciul Evidență  Administrare Patrimoniu și Licitații 
Nr.  109.923/12.09.2019 

                        
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 

privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor bunuri 
imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de 

învățământ preuniversitar de stat 
 
  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 32 din 26 
februarie 2019  s-a atestat apartenența la domeniul public al municipiului Buzău 
a unor bunuri imobile, formate din terenuri și clădiri în care își desfășoară 
activitatea unități de învățământ preuniversitar de stat. Ulterior, în baza hotărârii, 
imobilele au fost înscrise în cartea funciară ca proprietăți ale municipiului 
Buzău, aflate în administrarea consiliului local. 
 Unul din aceste imobile, Clubul Școlar Sportiv Buzău, situat pe strada 
Spiru Haret nr. 8, are în componență un teren și construcții (sală de sport și o 
magazie) și a fost înscris în cartea funciară nr. 54415 cu nr. cadastral 6541/2. 
 Prin cererea înregistrată cu nr. 70.621/2019 la Primăria Municipiului 
Buzău, Clubul Sportiv Școlar Buzău, prin director Gabriel Nicolau, ne aduce la 
cunoștință că acest imobil este în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului, conform anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului.  

Domnul director al Clubului Școlar Sportiv solicită acordul consiliului local 
ca, prin o modalitate legală, să se renunțe la înscrierea în cartea funciară a 
acestui imobil ca proprietate publică a municipiului Buzău.  

Aceasta se face eliminând alineatul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
32 din 26 februarie 2004, privind Clubul Sportiv Școlar Buzău.  

După aprobare, se notifică Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în 
vederea radierii înscrierii din cartea funciară a municipiului Buzău a imobilului. 
Imobilul nu a fost inclus în inventarul domeniului public al municipiului Buzău și 
nu figurează în evidențele contabile. 
 În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a ședintei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
             ŞEF SERVICIU,                                                         Întocmit,                  
          Emilia - Izabela Lungu                                              Victoria Dimciu                                             
                                                                    

 
 


