ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALPROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 din data de 23.07.2020
privind atribuirea denumirii „ Sfinții Brâncoveni ”,
parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala „Sfântul Sava” și blocul 14I din
municipiul Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
225/CLM/23.07.2020;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 79.405/23.07.2020 al Biroului
Cadastru Imobiliar și Edilitar, Avizări 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. ..... din .....2020 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului
Buzău;
- 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;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- adresa nr. .... din ..... a responsabilului cu societatea civilă din cadrul
Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor și
Secretariat.

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, cu modificările și completările ulteriore,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă atribuirea denumirii „Sfinții Brâncoveni”, parcului situat
pe Bulevardul Unirii, între Catedrala „Sfântul Sava” și blocul 14I din municipiul
Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii Publice,
Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Arhitectului Șef,
Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi
Secretariat, Biroului Cadastru Imobiliar și Edilitar, Avizări şi Serviciul Evidenţă Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 225/CLM/23.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „Sfinții Brâncoveni”,
parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala „Sfântul Sava”
și blocul 14I din municipiul Buzău
Potrivit art. 129, alin. (6), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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, 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.
Ca o dovadă a interesului şi respectului pe care îl manifestăm faţă de
Constantin Brâncoveanu (n. 1654 – d. 1714), domnitorul Țării Românești între anii
1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române,
cât și datorită faptului că pe data de 15 august 1992, Constantin Brâncoveanu cu fiii
săi au fost declarați sfinți de către Biserica Ortodoxă Română, propun atribuirea
denumirii „ Sfinții Brâncoveni”, parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala
„ Sfântul Sava ” și blocul 14I din municipiul Buzău, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
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 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
- Biroul Cadastru Imobiliar și Edilitar, Avizări Nr. 79.405/23.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „Sfinții Brâncoveni”,
parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala „Sfântul Sava”
și blocul 14I din municipiul Buzău
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune atribuirea denumirii „Sfinții
Brâncoveni ”, parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala „ Sfântul Sava ” și
blocul 14I 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.
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.
Ca o dovadă a interesului şi respectului pe care îl manifestăm faţă de
Constantin Brâncoveanu (n. 1654 – d. 1714), domnitorul Țării Românești între anii
1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române,
cât și datorită faptului că pe data de 15 august 1992, Constantin Brâncoveanu cu fiii
săi au fost declarați sfinți de către Biserica Ortodoxă Română, Biroul Cadastru
Imobiliar și Edilitar, Avizări supune aprobării Consiliului Local al municipiului Buzău,
proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „ Sfinții Brâncoveni ”, parcului
situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala „ Sfântul Sava ” și blocul 14I din
municipiul Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, considerăm necesar ca să fie adus
la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ.
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.
Întocmit,
Marilena Mircioagă

