
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65 din data de 05.03.2020 
privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul 

 Parcului “ Crâng ” din municipiul Buzău 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
    Având în vedere: 
           - referatul primarului  municipiului  Buzău,  înregistrat  sub  nr. 
75/CLM/05.03.2020; 
          - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29.823/05.03.2020 al 
Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, 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; 
          - prevederile art. 2, lit. d) 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; 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 
administraţia publică, republicată. 
 

 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), art.139, alin. 
(1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
      

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art.1 - Se aprobă atribuirea denumirii “Aleea Personalităților Buzoiene 
”, aleii principale, de la  intrarea în Parcul “ Crâng ” până la restaurantul “ 
Conacul Trandafirilor ”, inclusiv rondul din jurul grupului statuar “ Obelisc ”,  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 



       Art.2 - Se aprobă atribuirea denumirii  “Aleea Băncii de Gene ”, aleii 
delimitată de “ Aleea Personalităților Buzoiene ”  și “ Aleea Mistrețului ”, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
       Art.3 - Se aprobă atribuirea denumirii  “Aleea Heleșteului ”, aleii ce 
înconjoară heleșteul, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
        Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii 
Publice, Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, 
Arhitectului Șef, Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea 
Cetăţenilor şi Secretariat şi Serviciului  Evidență Patrimoniu și Licitații va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
         INIȚIATOR 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Constantin Toma 

        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
 

                
                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    
                                          Eduard Pistol 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZǍU 
MUNICIPIUL BUZǍU 

- PRIMAR - 
Nr. 75/CLM/05.03.2020 

 
 

REFERAT 
  la proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate 

în interiorul Parcului “ Crâng ” din municipiul Buzău 
 
    
        Potrivit art.129, alin. (6), lit. d) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ şi a 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. 

Propun atribuirea de denumiri  unor alei pietonale aflate în interiorul 
Parcului “ Crâng ” din municipiul Buzău, astfel: 
          - atribuirea denumirii “Aleea Personalităților Buzoiene ”, aleii 
principale, de la  intrarea în Parcul “ Crâng ” până la restaurantul “ Conacul 
Trandafirilor ”, inclusiv rondul din jurul grupului statuar “ Obelisc ”; 
          - atribuirea denumirii  “Aleea Băncii de Gene ”, aleii delimitată de            
“ Aleea Personalităților Buzoiene ”  și “ Aleea Mistrețului ” ; 
           - atribuirea denumirii “Aleea Heleșteului ”, aleii ce înconjoară heleșteul; 
        Conform Hotărârii Guvernului nr. 1348/2001, Parcul “ Crâng ” aparține 
domeniului public al municipiului Buzău.  
        Potrivit art. 3, lit. a) și a art. 8, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cât și având în vedere faptul că 
aleile se află în interiorul Parcului Crâng, grădină publică, respectiv spațiu 
verde, de utilitate publică și care servește drept loc de plimbare, odihnă și 
agrement, aleile respective nu intră în categoria  străzilor, acestea nefiind 
destinate circulației rutiere.  
        Astfel, ele, nu vor fi introduse în Nomenclatorul stradal al municipiului 
Buzău. 
         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 EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI LICITAȚII 
 Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS 

Nr. 29823/05.03.2020 
                                                                                                    

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate 

în interiorul Parcului “ Crâng ” din municipiul Buzău 
 
      Prin proiectul de hotărâre prezentat  se propune atribuirea de denumiri unor 
alei pietonale aflate în interiorul Parcului “ Crâng ” din municipiul Buzău astfel: 
          - atribuirea denumirii “Aleea Personalităților Buzoiene”, aleii principale, 
de la  intrarea în Parcul “ Crâng ” până la restaurantul “ Conacul Trandafirilor ”, 
inclusiv rondul din jurul grupului statuar “ Obelisc ”; 
          - atribuirea denumirii  “Aleea Băncii de Gene ”, aleii delimitată de            
“ Aleea Personalităților Buzoiene ”  și “ Aleea Mistrețului ” ; 
           - atribuirea denumirii “Aleea Heleșteului ”, aleii ce înconjoară heleșteul; 
       Potrivit art.129, alin. (6), lit. d) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ şi a 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 Hotărârii Guvernului nr. 1348/2001, Parcul “ Crâng ” aparține 
domeniului public al municipiului Buzău.   
      Având în vedere faptul că aleile se află în ineriorul Parcului Crâng, grădină 
publică, respectiv spațiu verde, de utilitate publică și care servește drept loc de 
plimbare, odihnă și agrement, cât și  potrivit art.3, lit. a) și a art. 8, alin. (1),  lit. c) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, 
aleile respective nu intră în categoria  străzilor, acestea nefiind destinate 
circulației rutiere.  
      Astfel, ele, nu vor fi introduse în Nomenclatorul stradal al municipiului 
Buzău. 
      Aleile propuse  în vederea atribuirii de denumiri au fost identificate in baza 
planului de situație, anexă la hotărârea anterior menționată. 
       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 
             
                                                                                                                   
                 ȘEF  SERVICIU                                                                          Întocmit,             
       Evidență Patrimoniu și Licitații                                                   Marilena Mircioagă 
               Marius Liviu Badiu 


