
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

  privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău 
(Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, 

 Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”) 
 

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
   Având în vedere: 
           - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub  nr. 
169/CLM/03.05.2019; 
           - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52.970/03.05.2019 al Serviciului 
Administrare Patrimoniu, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS 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; 
          - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
          - avizul nr. 16 din 25.10.2019 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului 
Buzău; 
          - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
         - prevederile art. 2, lit. d) și art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
     În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), 139, alin. (1), alin. (3), 
lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), 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 schimbarea denumirii Strada „13 Decembrie” în Strada 
„Academician Constantin Budeanu”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
        Art. 2 - Se aprobă schimbarea denumirii Strada „Vasile Golea” în Strada „Dr. 
ing. Cristea Chiru”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre;  
 



 
 

Art. 3 - Se aprobă schimbarea denumirii Intrarea „Iazului” în Strada 
„Academician Ștefan Minovici”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 4 - Se aprobă schimbarea denumirii Strada “Coloniilor” în Strada „Ing. 
Emil Boianovici”, din municipiul Buzău, conform anexei nr. 4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre;  
        Art. 5  - Se aprobă modificarea şi completarea în mod corespunzător a 
Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin H.C.L nr.101/26 iunie 
2015, cu  denumirile străzilor aprobate la art. 1,2,3,4; 
       Art.6 - Primarul municipiului Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Finanţe Publice Locale, 
Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, 
Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciului  Administrare Patrimoniu. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Vasile Murguleț 
 
 
 
 

 
                                 CONTRASEMNEAZĂ:   

            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 
    CU ATRIBUȚII DELEGATE, 

                                Elena Camelia Toma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 15 noiembrie 2019   
Nr. 333 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 15 noiembrie 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 şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZǍU 
MUNICIPIUL BUZǍU 

- PRIMAR - 
NR. 169/CLM/03.05.2019 

 
 

 
R E F E R A T  

  la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul 
Buzău (Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, 

 Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”) 
 
        Potrivit  art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba 
denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale 
mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes 
local aflate în subordinea acestora. 
       Conform art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, 
având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente 
istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de 
denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de Comisia 
de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 
        În conformitate cu art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, 
republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, “în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor unităţi 
administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei 
unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile 
străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de 
identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se 
suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. 
      Având în vedere că o serie de personalități ale științei și culturii naționale și 
mondiale își au originile sau și-au desfășurat activitatea, de-a lungul timpului, pe 
meleaguri buzoiene, numele acestora merită sa fie cunoscute de către buzoieni și nu 
numai, iar prestigioasa activitate a acestora, dedicata românilor și, în particular, 
buzoienilor, popularizată si omagiată. 
 În acest sens, propun schimbarea următoarelor denumiri de străzi: 
 -  Strada “13 Decembrie” în Strada „Academician Constantin Budeanu”, 
 -  Strada „Vasile Golea” în Strada „Dr. ing. Cristea Chiru”,  
 -  Intrarea „Iazului” în Strada „Academician Ștefan Minovici” și 
 - Strada “Coloniilor” în Strada „Ing. Emil Boianovici”, cât şi modificarea şi 
completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău, 
aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015. 
 



 
       Elementele de identificare şi dimensiunile arterelor de circulaţie sunt prevăzute în 
anexele nr. 1, 2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
      În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZǍU 
PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU 
Serviciul Administrare Patrimoniu 

 Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS 
Nr. 52.970/03.05.2019 

 
 

                                                                                                    
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

  la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul 
Buzău (Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, 

 Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”) 
 
          

  Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune schimbarea denumirilor unor 
străzi din municipiul Buzău cu numele unor personalităţi ale cercetării științifice și 
tehnicii româneşti care își au originile sau și-au desfășurat activitatea, de-a lungul 
timpului, pe meleaguri buzoiene, după cum urmează: 
      - schimbarea denumirii Strada „13 Decembrie” în Strada „Academician 
Constantin Budeanu” 
      -  schimbarea denumirii Strada „Vasile Golea” în Strada „Dr. ing. Cristea 
Chiru” 
     -  schimbarea denumirii Intrarea „Iazului” în Strada „Academician Ștefan 
Minovici”     
     -   schimbarea denumirii Strada “Coloniilor” în Strada „Ing. Emil Boianovici” 
      

Constantin Budeanu (1886-1959), inginer electrotehnician român, născut în 
Buzău, membru titular al Academiei Române, întemeietorul Școlii românești de 
electrotehnică. Studiile primare și liceale le parcurge în orasul natal. 

În 1903 este admis la Școala Națională de Poduri și Șosele obținând diploma de 
inginer în 1908, apoi urmează Școala Superioară de Electricitate din Paris, ca bursier 
al Academiei Române. La reîntoarcerea în țară începe lucrul la atelierele CFR și 
Societatea de Tramvaie București. Curând după aceea, devine director tehnic al 
Societății Electrice din București și, în 1916, profesor de Măsurări Electrice și 
Electrotehnică la Catedra de Electricitate și Electrotehnică a Școlii Naționale de Poduri 
și Șosele din București. În 1926 devine profesor titular la cursurile Măsuri și Tracțiune 
electrică la Școala Politehnică din București, apoi la Institutul Politehnic, între 1948 și 
1959. A fost membru în primul birou de conducere al Comitetul Electrotehnic Român 
(1927) și al multor organizații de profil internaționale . A participat activ la 
adoptarea sistemului internațional de unități și a avut preocupări legate de metrologie. 
Pe lângă apartenența la Academia Română, a fost activ în multe societăți științifice 
internaționale, pentru activitatea desfășurată fiindu-i acordată, în 1946, Medalia 
Recunoștinței. A introdus noțiunile de putere reactivă și deformantă și a realizat 
diverse tipuri de reostate. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Politehnica_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Politehnica_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitetul_Electrotehnic_Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitetul_Electrotehnic_Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_interna%C8%9Bional_de_unit%C4%83%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metrologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reostat_cu_lichid


 
 
 

Cristea Chiru (1926-2008), specialist fondator al Stațiunii Experimentala Buzău, 
absolvent al Facultății de Horticultură București (1952) și doctor în științe (1977) cu o 
tema privind obținerea de linii de tomate pentru industrializare. 
A coordonat, ca secretar știintific, activitatea de cercetare a S.C.L. Buzău (1958-
1982), fiind primul ameliorator român care a transferat rezistența genetică la liniile de 
tomate. A fost unul dintre cei mai valoroși specialiști amelioratori din perioada 1960-
1990, autor al cunoscutelor soiuri de ceapă Aurie de Buzău (1971) și Diamant (1982) 
și a numeroase soiuri de tomate, numite Buzău 1600, Buzău 22, Buzău 47 și Diana. 
Credincios crezului de o viață, acela că munca și numai munca cinstită poate genera 
mulțumire sufletească, și-a continuat activitatea de selecție și producere de sămânță 
și după pensionare, în microferma personală din județul Brașov, unde a activat până 
în ultima zi. Specialist eminent, care cu multă modestie și-a promovat creațiile 
științifice, a fost un exemplu pentru mulți cultivatori de legume din țară. 
 Ștefan Minovici (1867-1935), chimist buzoian, născut la Râmnicu-Sărat, 
întemeietorul învățământului farmaceutic român, membru corespondent al Academiei 
Române din 1925, absolvent al Facultății de Chimie din București și al Institutului de 
Chimie al Universității din Berlin (1894-1896) unde și-a luat doctoratul în chimie. 
Revenit în țară, a fost chimist legist al ministerele de Justiție și Interne (1896-1911), 
profesor de chimie analitică la Facultatea Superioară de Farmacie (1897-1923) și la 
Facultatea de Științe (1925-1935). 
În 1919 a fondat Societatea Română de Chimie, iar din 1925 a condus Institutul de 
Chimie de pe lânga Universitatea București. Membru al multor societăți internaționale 
de chimie, chimie biologică și industrială, chimie pură și aplicată și farmacopee, a fost 
distins cu Medalia Lavoisier a Societății de Chimie din Franța, iar în 1936 primește 
titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare. 
 Emil Boianovici (1843-1911), arhitect-șef, a proiectat alimentarea cu apă a 
orașului și a sistematizat Parcul Crâng. În acest sens, la 27 iunie 1897, începe 
construirea Rezervorului sau Castelului de Apă din Crâng, pe un teren proprietatea 
Comunei Urbane Buzău, cu parter si patru niveluri, camera mecanicului și sala 
mașinilor. Urmează instalarea celui de-al doilea Castel de Apă și mai apoi se 
montează conducta principală de apă, spre centrul orașului, cu două ramificații, 
Strada Târgului (Cuza-Vodă) și Strada Banului (Bistriței), și guri de apă pentru 
stropirea peluzelor cu flori din Crâng și Bdul I.C. Brătianu (Bdul Nicolae Bălcescu). 

Potrivit art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. d) cât şi a art. 44, alin. (1) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 2, lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba 
denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale 
mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes 
local aflate în subordinea acestora. 

 
 
 



 
 

           În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizată, privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene 
sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori 
evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor 
astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 
Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Buzău. 
           Conform adreselor nr. 5712/05.02.2019 și 9525/04.03.2019, primite de la 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 6 persoane juridice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale au sediile sociale și sediile 
secundare pe Strada 13 Decembrie, 1 pe Strada Coloniilor, 24 pe Strada Vasile 
Golea. 
           Acestea  vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea 
sediului social, iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente 
redactării hotărârii de schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum şi 
taxele publicării hotărârii privind schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al 
României. 
          Potrivit adresei nr. 253718/12.02.2019, primită de la Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor, în ceea ce privește Strada 13 Decembrie, un numar de 73 persoane au 
cărți de identitate cu adresa pe această stradă, în valoare de 511 lei, 37 pe Strada 
Coloniilor, în valoare de 259 lei, 114 pe Intrarea Iazului, în valoare de 798 lei, și 303, 
în valoare de 2121 lei, pe Strada Vasile Golea. 

În acelasi timp, conform adresei nr. 11394/12.02.2019 a Direcţiei Finanţelor 
Publice Locale, 73 persoane fizice au deschise roluri pe Strada 13 Decembrie, 
respectiv 5 persoane juridice, 43 persoane fizice pe Strada Coloniilor, 3 pe Intrarea 
Iazului, respectiv 1 persoană juridică, și 265 persoane fizice pe Strada Vasile Golea. 
          Menţionăm că în conformitate cu art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români: “ în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor 
unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a 
unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile 
străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de 
identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se 
suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”. 
        Totodată, în conformitate cu  art. 5, alin (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se 
notează în Cartea Funciară.  
        De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte privind contractele cu 
furnizorii de utilităţi, casele de marcat, etc. 

Ținând cont de propunerile dumneavoastră, schimbarea denumirilor celor patru 
străzi menţionate mai sus se vor face cu propunerile respective, conform anexelor nr 
1,2,3, şi 4.  
        Se va modifica şi completa în mod corespunzător Nomenclatorul stradal al 
municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015. 
 
 



        Ţinând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca, în  conformitate 
cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, să fie adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul 
de act normativ privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.  
 Între data punerii în dezbatere publică a proiectului de hotărâre și data înaintării 
către Comisia de atribuire de denumiri a Județului Buzău a fost adoptat Codul 
Administrativ, împrejurare care a impus modificarea proiectului de hotărâre în acord 
cu prevederile acestuia. 
          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,                                                                    Întocmit,                  
               Emilia-Izabela Lungu                                                              Doina Bârlă 
                                                                                                     

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


