
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
         CONSILIUL LOCAL   
 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional 
“Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat  

pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău  
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere: 
         -adresa nr. 4955/10.09.2020 a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” 
Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 100038/10.09.2020, 
prin care se solicită prelungirea dării în administrare către Colegiul Naţional 
“Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat pe str. 
Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău;   
         - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat cu 
nr. 286/CLM/14.09.2020;  
       - raportul de specialitate al Serviciului Evidență, Administrare 
Patrimoniu și Licitații, înregistrat la nr. 100.893/14.09.2020; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
       - prevederile art. 112, alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile Contractului de finanțare pentru Programul național de 
dezvoltare locală/Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și 
orașelor/Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 
unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli 
generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ 
preuniversitar, înființate potrivit legii, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău 
sub nr. 30.631/14.11.2017; 

- prevederile Hotărârii consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
264/02.11.2018 pentru aprobarea dării în administrare către Colegiul Naţional 
“Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2018-2019, a imobilului situat pe str. 
Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău; 

- prevederile Hotărârii consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
243/23.08.2019 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către 
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2019-2020, a 
imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău; 

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

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (6), lit. a) și alin. 
(7), lit. a), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, 
alin. (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a), precum și art. 298-300 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. 1.- Se aprobă prelungirea dării în administrare a imobilului din 
municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 134, către Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu, pentru anul școlar 2020 - 2021.  

Art. 2.- Imobilul prevăzut la art. 1 este inventariat ca proprietate publică 
a municipiului Buzău, are destinația pentru învățământ, este compus din teren 
împrejmuit în suprafață de 25.927 mp, clădiri în suprafață construită de 5.941 
mp, centrala termică și instalațiile aferente acesteia, este înscris în cartea 
funciară nr. 14102, cu nr. cadastral 5396, de sub AI+1 și are valoarea de 
inventar 94 639 290 lei. 

Art. 3.-  Perioada de prelungire a dării în administrare a imobilului este 
de la data de 14.09.2020, până la 31.08.2021. 

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe 
Publice Locale, Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații, 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, precum și Colegiul 
Naţional “Mihai Eminescu“, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 

consilier local Ionuț Sorin Apostu 
 
 
 
 
 
 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,  

                                                                 Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
Buzău, 16 septembrie 2020 
Nr. 229 
 
 
 
 

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), alin. (3), lit. 
g) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 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. 

            



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 286/CLM/14.09.2020 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, 
 a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău  

 
        Prin Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare 
locală/Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașe-
lor/Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de 
învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, 
colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate 
potrivit legii, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 
30.631/14.11.2017, încheiat de U.A.T. Municipiul Buzău cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a 
alocat o finanțare din bugetul ministerului în sumă totală de 24.964.543 lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare integrală interior și 
exterior corp 3, C5, C6, C7 Colegiul Naţional Mihai Eminescu“ din Municipiul 
Buzău, str. Independenței, nr. 22, activitate aflată în plină desfășurare. 
        În vederea încheierii contractelor de utilități, a posibilității obținerii de 
fonduri necesare bunei desfășurări a activității specifice, s-a aprobat darea în 
administrare către Colegiul Naţional  “Mihai Eminescu“  a imobilului situat în 
municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 134, prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr. 264/2018.  

Darea în administrare a fost dată pentru anul școlar 2018-2019 și 
prelungită pentru anul școlar 2019-2020. 

Prin adresa nr. 4955/10.09.2020 a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” 
Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 100038/10.09.2020, 
a fost solicitată prelungirea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat pe str. 
Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău - întrucât lucrarea de reabilitare a 
clădirii colegiului este în derulare - solicitare care a fost aprobată și în 
Consiliul de Administrație al IȘJ Buzău.  
          Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de 
hotărâre anexat, în forma şi conţinutul prezentat. 

 
 

PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații  

Nr. 100.893/14.09.2020 
 
 

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T AT E 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  prelungirii dării în administrare 
către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, 

 a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău  
 

      Prin Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare 
locală/Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașe-
lor/Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de 
învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, 
colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate 
potrivit legii, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 
30.631/14.11.2017, încheiat de  UAT Municipiul Buzău cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a 
alocat o finanțare din bugetul ministerului în sumă totală de 24.964.543 lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare integrală interior și 
exterior corp 3, C5, C6, C7 " Colegiul  Naţional  “Mihai Eminescu“, Municipiul 
buzău, str. Independenței, nr. 22. 

Imobilul este proprietatea publică a municipiului Buzău, este compus 
din teren împrejmuit, în suprafață de 25.927 mp, clădiri în suprafață construită 
de 5.941 mp, centrala termică și instalațiile aferente, este înscris în cartea 
funciară nr. 14102, are nr. cadastral 5396, de sub AI+1și valoarea de inventar  
94 639 290 lei. 
        Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 264/2018 s-a 
aprobat darea imobilului situat în str. Transilvaniei, nr. 134 pentru anul școlar 
2018-2019 în administrarea Colegiului Naţional “Mihai Eminescu“ din 
Municipiul Buzău.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 243/2019, a 
fost aprobată prelungirea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu“, pentru anul școlar 2019-2020, a imobilului situat pe str. 
Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău. 
    În ședința din 17.07.2020, Consiliul de Administrație al Inspectoratului 
Școlar Județean Buzău a aprobat prelungirea acordului de principiu în 
vederea desfășurării activităților specifice în localul situat Buzău, în str. 
Transilvaniei, nr. 134,  pentru anul școlar 2020-2021, având în vedere că 
lucrarea de reabilitatere a clădirii colegiului este în derulare. 
 Prin adresa nr. 4955/10.09.2020 a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” 
Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 100038/10.09.2020, 
a fost solicitată prelungirea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat pe str. 
Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău.   
 
 
 



În vederea încheierii contractelor de utilități, a posibilității obținerii de 
fonduri necesare bunei desfășurări a activității specifice pentru următorul an 
școlar, se impune aprobarea celei de a doua prelungiri a dării în administrare 
către Colegiul Naţional  “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, a 
imobilului situat în Buzău, pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău, 
sens în care constat că proiectul de hotărâre este oportun și legal.  

 
          

ŞEF SERVICIU, 
Rodica Cuza 

 
 


