
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MINICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 2019 privind trecerea 

locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor,  
zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului 

Buzău  în proprietatea publică a statului  
şi reglementarea juridică a terenurilor aferente 

 
 

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

 
Având în vedere: 
- adresa nr. 47105/2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la 
nr. 66.946/24.06.2020; 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat 
sub numărul 248/CLM/14.08.2020; 

- raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ, 
înregistrat sub nr. 88.999/14.08.2020; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 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; 

-  certificatul de nomenclatură stradală și adresă nr. 
278/05.04.2019, înregistrat la Registratura generală a Primăriei 
municipiului Buzău cu nr. 41.615/04.04.2019; 

- adeverința nr. 72.113/07.07.2020 a Serviciului Administrare 
Patrimoniu; 

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

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d) , alin. (7), lit. q) şi alin. 
(14), art. 139, alin. (1) şi (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 ulterioare, 

 
 
 
 



 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. – Se aprobă înlocuirea adresei administrative (poștală) “str. 

Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bloc 3 A”, cu adresa 
administrativă (poștală) “cartierul Episcopiei, str. Sporturilor, nr. 10, 
bloc 3A”, din cuprinsul și din anexele H.C.L. nr. 291/21 octombrie privind 
trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, 
zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău 
în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor 
aferente. 

Art. 2. – Se aprobă schimbarea titlului Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 
291/21 octombrie privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în 
Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea 
publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi 
reglementarea juridică a terenurilor aferente, în sensul că în loc de 
”TABEL PRIVIND LOCUINȚELE CARE RĂMÂN ÎN PROPRIETATEA 
PUBLICĂ A STATULUI ȘI ÎN ADMINISTRAREA M.A.I.”, se va citi “TABEL 
PRIVIND LOCUINȚELE CARE RĂMÂN ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A 
MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI ÎN ADMINISTRAREA M.A.I.” 
 Art. 3. – Restul prevederilor din cuprinsul H.C.L. nr. 291/21 
octombrie privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. 
Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a 
municipiului Buzău  în proprietatea publică a statului şi reglementarea 
juridică a terenurilor aferente, cât și ale anexelor acesteia, rămân 
neschimbate. 

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Administrare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier local Ionuț Sorin Apostu 

 
 
 

                              
                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                       Eduard Pistol 
 

 

Buzău, 16 septembrie 2020 
Nr. 221 

 
Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în ședinţa din data de 16 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1) şi (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 consilieri prezenţi la 
ședinţă. 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
 PRIMAR  

Nr. 248/CLM/14.08.2020 

 
    

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 

2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea 
Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a 

municipiului Buzău  în proprietatea publică a statului şi  reglementarea 
juridică a terenurilor aferente  

 
Deoarece s-au constatat două erori materiale în cuprinsul H.C.L. nr. 

291/21 octombrie 2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în 
Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea 
publică a municipiului Buzău  în proprietatea publică a statului şi  
reglementarea juridică a terenurilor aferente, propun rectificarea acestora 
și în urma recomandărilor primite de la Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, prin adresa nr. 66.946/24.06.2020,  și a 
certificatul de nomenclatură stradală și adresă nr. 278/05.04.2019, 
înregistrat la Registratura generală a Primăriei municipiului Buzău cu nr. 
41.615/04.04.2019, după cum urmează: 
- modificarea adresei,  conform nomenclatorului stradal, astfel, în loc 
de “zona Bazin Olimpic, str. Aleea Sporturilor”, se va corecta cu actuala 
denumire de “cartierul Episcopiei, str. Sporturilor, nr. 10”; 
- rectificarea  materială din anexa nr. 3 la HCL nr. 291/2019 să fie 
efectuată tot printr-o hotărâre a Consiliului Local și nu prin Notă de 
rectificare materială. 

Având în vedere aspectele menţionate, consider necesară 
aprobarea în următoarea şedinţă a Consiliului Municipal Buzău a 
prezentului proiect  de hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 291/21 
octombrie 2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, 
str. Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică 
a municipiului Buzău  în proprietatea publică a statului şi  reglementarea 
juridică a terenurilor aferente.  
  
 
 

               PRIMAR, 

                     Constantin Toma 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
-Serviciul Administrare Fond Locativ- 

Nr. 88.999/14.08.2020 
 
 
 
 

R A P O R T 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 
2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea 

Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a 
municipiului Buzău  în proprietatea publică a statului şi  reglementarea 

juridică a terenurilor aferente 
 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea unor erori 

materiale strecurate în hotărârea de mai sus, în urma recomandărilor 
primite de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin 
adresa nr. 66.946/24.06.2020,  și a certificatul de nomenclatură stradală 
și adresă nr. 278/05.04.2019, înregistrat la Registratura generală a 
Primăriei municipiului Buzău cu nr. 41.615/04.04.2019, după cum 
urmează: 
- modificarea adresei,  conform nomenclatorului stradal, astfel, în loc 
de “zona Bazin Olimpic, str. Aleea Sporturilor”, se va corecta cu actuala 
denumire de “cartierul Episcopiei, str. Sporturilor, nr. 10”; 
- rectificarea  materială din anexa nr. 3 la HCL nr. 291/2019 să fie 
efectuată tot printr-o hotărâre a Consiliului Local și nu prin Notă de 
rectificare materială. 

 
Având în vedere cele precizate, Serviciul Administrare Fond Locativ 

a elaborat prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat 
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău în 
vederea adoptării lui. 
 
 
 

Şef serviciu, 
                                            Carmen Boricianu 
 


