
ROMÂNIA 
    JUDEŢUL BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 
  CONSILIUL LOCAL   

 
 

H O T Ă R Â R E 
 pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui 

imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al 

Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău  
 
 

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

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.                         
375/CLM/11.10.2019; 

- raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 123.254/11.10.2019 al Direcţiei 
Finanţe Publice Locale, Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi 
Serviciului Juridic 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 administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  
 - adresa nr. 9836/28.08.2019 a Ministerului Tineretului și Sportului, înregistrată la 
Primăria municipiului Buzău la nr. 102.924/28.08.2019; 
 -prevederile art. 292, alin. 1-7 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 84 alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, 
art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), 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.- Se aprobă completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării 
transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul 
public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
după cum urmează: 

a. După art. 2, alin. (2), se vor introduce alin. (21) și (22), care vor avea 
următorul cuprins: 

(21) Sursa de finanțare a lucrărilor de întreținere și modernizare care se vor realiza 
asupra imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) este bugetul Municipiului Buzău. 

(22) Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, își asumă obligația 
ca, după trecerea imobilului prevăzut la art. 1, alin. 1 în domeniul public al Municipiului 
Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, să includă în bugetul 
local sumele necesare pentru realizarea lucrărilor menționate la art. 2, alin. (21). 



b. Se completează coloana “Denumire imobil” din Anexa la HCL nr. 
124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al 
Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu referința “Romeo Iamandi”, potrivit anexei la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 Anexa la prezenta hotărâre va înlocui Anexa la HCL nr. 124/24.04.2019 
pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău.  

Art. 3. – Celelalte prevederi din HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea 
solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, 
în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău rămân nemodificate. 
 Art.4.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să facă toate demersurile 
necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri. 

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanțe Publice 
Locale, Serviciului Juridic și Seviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Murguleț Vasile 

 
 
 
 
 
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
                                                                                 Elena Camelia Toma 
 
        
 
 
 
 
Buzău, 21 octombrie 2019     
Nr. 299 
 

 
 
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. (3), lit. g), coroborat cu art. 
5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 
abţineri 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. 375/CLM/11.10.2019 

 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea 

solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, 

în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău  

 
 
     Prin adresa nr. 9836/28.08.2019 a Ministerului Tineretului și Sportului, 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 102.924/28.08.2019, ni s-a precizat că 
pentru a putea fi promovat proiectul de Hotărâre de Guvern prin care să se realizeze 
transferul dreptului de proprietate al Sălii Sporturilor “Romeo Iamandi” din domeniul 
public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, este necesară emiterea unei noi 
hotărâri de Consiliu Local, care să fie întocmită potrivit cerințelor solicitate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în adresa nr. 112708/2019. 
 Reamintesc că prin HCL nr. 124/24.04.2019 a fost aprobată solicitarea transmiterii 
unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al 
Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, care are ca 
obiect Sala Sporturilor “Romeo Iamandi”. 
 Analizând cerințele cuprinse în adresa nr. 112708/2019 a Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care 
vă rog să îl aprobați în forma prezentată.  

Astfel, prin această adresă s-a apreciat că proiectul și nota de fundamentare 
trebuie să cuprindă precizări privind sursa de finanțare a lucrărilor de întreținere și 
modernizare care se vor realiza asupra imobilului, iar aceste aspecte trebuie însușite, în 
prealabil, de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. 

Apeciez ca prioritar interesul local al Municipiului Buzău, justificat prin intenţia 
realizării unor lucrări de întreţinere şi modernizare ce se vor realiza asupra Sălii 
Sporturilor “Romeo Iamandi”, pentru dezvoltarea activităţilor de tineret şi sport în 
Municipiul Buzău, respectiv pentru dezvoltarea mişcării sportive în municipiul nostru, dar 
şi pentru o mai bună administrare. De altfel, activitatea sportivă constituie o preocupare 
constantă a autorităţii locale din Municipiul Buzău. Anual sunt alocate sume importante 
pentru susţinerea activităţii sportive de masă şi de performanţă, precum şi pentru 
întreţinerea bazei materiale din sport.  

 
 



În calitatea mea de ordonator principal de credite, arăt că sursa de finanțare va fi 
bugetul local, al cărui proiect îl voi întocmi respectând această solicitare, iar prin 
aprobarea acestui proiect de hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Buzău își va însuși 
această cerință. 
 

 P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

-Direcţia Finanţe Publice Locale- 
-Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii- 

-Serviciul Juridic- 
Nr. 123.254/11.10.2019 

 
RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea 
solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, 
în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău  
 
 

 În fapt, prin HCL nr. 124/24.04.2019 a fost aprobată solicitarea transmiterii unui 
imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al 
Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, care are ca 
obiect Sala Sporturilor “Romeo Iamandi”. 
 Prin adresa nr. 7820/12.06.2019, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 
73125/18.06.2019, Instituția Prefectului – Județul Buzău, a constatat că această hotărâre 
a fost adoptată cu respectarea competenței materiale și teritoriale. 

Prin adresa nr. 9836/28.08.2019 a Ministerului Tineretului și Sportului, 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 102.924/28.08.2019, ni s-a precizat 
că, pentru a putea fi promovat proiectul de Hotărâre de Guvern prin care să se 
realizeze transferul dreptului de proprietate al Sălii Sporturilor “Romeo Iamandi” din 
domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului 
Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, este necesară 
emiterea unei noi hotărâri de Consiliu Local, care să fie întocmită potrivit cerințelor 
solicitate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în adresa 
nr.112708/2019. 
 Prin adresa nr. 112708/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, s-a apreciat că proiectul și nota de fundamentare trebuie să cuprindă precizări 
privind sursa de finanțare a lucrărilor de întreținere și modernizare care se vor realiza 
asupra imobilului, iar aceste aspecte trebuie însușite, în prealabil, de către Consiliul Local 
al Municipiului Buzău. 
 Totodată, a fost menționat că la cuprinsul coloanei “Denumire imobil” din Anexa la 
HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul 
public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu referința “Romeo Iamandi”.   
          Apeciem ca prioritar interesul local al Municipiului Buzău, justificat prin intenţia 
realizării unor lucrări de întreţinere şi modernizare ce se vor realiza asupra Sălii 



Sporturilor “Romeo Iamandi”, pentru dezvoltarea activităţilor de tineret şi sport în 
Municipiul Buzău, respectiv pentru dezvoltarea mişcării sportive în municipiul nostru, dar 
şi pentru o mai bună administrare. De altfel, activitatea sportivă constituie o preocupare 
constantă a autorităţii locale din Municipiul Buzău. Anual sunt alocate sume importante 
pentru susţinerea activităţii sportive de masă şi de performanţă, precum şi pentru 
întreţinerea bazei materiale din sport.  

Analizând cerinţele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
apreciem că se circumscriu cadrului legal în materie. Mai mult, este în interesul 
Municipiului ca aceste completări să fie efectuate la HCL nr. 124/24.04.2019, pentru 
adoptarea actului normativ translativ de proprietate, după cum urmează: 

a. După art. 2, alin. (2), se vor introduce alin. (21) și (22), care vor avea 
următorul cuprins: 

(21) Sursa de finanțare a lucrărilor de întreținere și modernizare care se vor realiza 
asupra imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) este bugetul Municipiului Buzău. 

(22) Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, își asumă obligația 
ca, după trecerea imobilului prevăzut la art. 1, alin. 1 în domeniul public al Municipiului 
Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, să includă în bugetul 
local sumele necesare pentru realizarea lucrărilor menționate la art. 2, alin. (21). 

b. Se completează coloana “Denumire imobil” din Anexa la HCL nr. 
124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al 
Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu referința “Romeo Iamandi”. 

În acest scop a fost elaborat proiectul de hotărâre anexat, pentru a fi introdus 
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea 
adoptării lui. 

 
  

DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE LOCALE, 
Laurenţiu Vasile 

 
 
 
 SERVICIUL EVIDENŢĂ- ADMINISTRARE       SERVICIUL JURIDIC, 
           PATRIMONIU ŞI LICITAŢII,                                Dima Viorel                                             
              Emilia – Izabela Lungu          
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