
















ROMA.NIA 
JUDEJUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind restituirea in natura a 

terenului preluat de stat in municipiul Buzau, 
fosta strada Neagu Benescu nr. 5 

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau ; 
Avand in vedere 
- notificarea inregistrata la Primaria municipiului Buzau sub nr. 30.665

din 19 decembrie 2001, prin care cetateana xxxxxxxx a solicitat 
restituirea in natura a terenului situat Tn municipiul Buzau, fosta strada 
Neagu Benescu nr. 5, precum 9i acordarea de despagubiri bane9ti pentru
construc\iile expropriate prin Decretul nr. 2/1986; 

- referatul nr. 28.856/2021 al Comisiei de verificare a cererilor
formulate Tn baza Legii nr. 10/2001; 

- dispozitiile Leg ii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate in mod abuziv Tn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Tn mod abuziv in 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- prevederile Titlului VII - Regimul stabilirii 9i platii despagubirilor
aferente imobilelor preluate in mod abuziv- din Legea nr. 247/2005 privind 
reforma in domeniile proprietatii 9i justitiei, precum 9i unele masuri 
adiacente, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
in mod abuziv in perioada regimului comunist Tn Romania, cu modificarile 
9i coinpletarile ulterioare; 

- prevederile Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind
masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate Tn mod abuziv in perioada regimului 
comunist in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2013, 
completate prin Hotararea Guvernului nr. 89/2014; 

- Decizia de invalidare nr. 30768 din 29 noiembrie 2019 a Comisiei
Nationale pentru Compensarea lmobilelor, prin care se invalideaza 
Dispozitia nr. 124 din 05 martie 2004 a Primarului municipiului Buzau, 



-2-

dispozitie privind modul de solutionare a notificarii referitoare la imobilul 
expropriat Tn municipiul Buzau, fosta str. Neagu Benescu nr. 5. 

Tn temeiul art. 155, alin. (1), lit. e), art. 196, alin. (1), lit. b) §i art. 199, 
alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art. 1. - (1) Avand 1n vedere prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 1n mod abuziv 1n 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1, alin. (1) din Legea 
nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 1n 
natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
se restituie in natura terenul in suprafata de 180 mp (teren inclus in 
numarul cadastral 59201 ), astfel cum a fast identificat in Planul topo
cadastral intocmit de persoana fizica autorizata Stratone Lucian-Ion, 
teren situat in municipiul Buzau, fosta strada Neagu Benescu nr. 5, 
judetul Buzau, trecut in proprietatea statului fara titlu valabil odata cu 
aplicarea Decretului de expropriere nr. 2/1986, avand urmatoarele 
vecinatati §i dimensiuni: 

N - Municipiul Buzau (nr. cad. 56863)- 8,77 m; 
E - Municipiul Buzau (nr. cad. 59201) - 20,07 m; 
S - Municipiul Buzau (nr. cad. 59201 )- 9,31 m; 
V - Municipiul Buzau 9i Business Center EPG (nr. cad. 59201 + nr. 
cad. 59200)- 1,93 m + 19,06 m. 
(2) Planul topo-cadastral intocmit de persoana fizica autorizata

Stratone Lucian-Ion face parte integranta din prezenta dispozitie. 
Art. 2. - Prezenta dispozitie face dovada dreptului de proprietate al 

persoanei indreptatite asupra terenului in suprafata de 180 mp restituit in 
natura conform art. 1, are forta probanta a unui inscris autentic §i constituie 
titlu executoriu pentru punerea in posesie, dupa indeplinirea formalitatilor 
de publicitate imobiliara. Dispozitia trebuie pusa 1n executare in termen de 
3 ani de la data comunicarii. 

Art. 3. - Dobanditoarea terenului restituit Tn natura are obligatia sa 
Tnregistreze prezenta dispozitie, in termen de 30 de zile de la comunicare, 
la Directia de Finante Publice Locale a municipiului Buzau, in vederea 
impozitarii potrivit prevederilor legale. 

Art. 4. -Persoana indreptatita la restituirea in natura a suprafetei de 
teren mentionata la art. 1 este cetateana xxxxxxxxxxx (jude1ul Buzau, in 
calitate de fosta proprietara a terenului preluat de stat, conform Certificatului 
de mo:;,;tenitor nr. 837x838/1978 din 30 august 1978, emis de fostul Notariat 
de Stat Judetean Buzau. 
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Art. 5. - Se constata ca, prin Decizia de invalidare nr. 30768 din 29 
noiembrie 2019, Comisia Nationala pentru Compensarea lmobilelor a 
stabilit ca notificatoarea               nu are de incasat despagubiri pentru 
construciiile expropriate 9i demolate in municipiul Buzau, fosta strada 
Neagu Benescu nr. 5, judetul Buzau. 

Art. 6. - Prezenta dispozitie poate fi atacata la Tribunalul Buzau Tn 
termen de 30 de zile de la comunicare. 

Art. 7. - Comisia de verificare a cererilor formulate Tn baza Legii nr. 
10/2001 9i Serviciul Evidenta Patrimoniu, Licitatii vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei dispozitii. 

Buzau, o,L o�. 2021 
Nr.__fil_ 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE: 
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU, 

Eduard Pistol 





�oMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
Comisia de verificare a 

cererilor formulate Tn baza 
Legii nr.10/2001 

- Nr.28-:856/2021

DE ACORD, 

PRIMAR, 
___ Constantin Toma 
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REFERAT 

Tn tenieiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate Tn mod abuziv_ Tn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prin 
notificarea Tnregistrata la Primaria municipiului Buzau sub nr. 30.665 din 19 
decembrie 2001, cetateana         a solicitat restituirea Tn natura a terenului 
situat Tn municipiul Buzau, precum 9i acordarea de despagubiri bane9ti 
pentru constructiile expropriate prin Decretul nr. 2/1986. 

Tn fapt, prin Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub 
numarul 781/424 din 05 august 1955 de Notariatul de Stat Raional Buzau, 
Regiunea Ploie9ti, sotii          9i       au cumparat cota-parte de ½ din 
terenul loc de casa Tn suprafata de 485 mp, situat Tri municipiul Buzau

Ulterior, prin Certificatul de mo§tenitor nr. 837x838/1978 din 30 
august 1978_, emis de fostul Notariat de Stat Judetean Buzau, 
notificatoarea          a mo9tenit de la defunctii          9i        un imobil 
format din constructii 9i teren Tn suprafata de 180 mp, imobil situat Tn 
municipiul Buzau

Tn baza Decretului nr. 2 din 07 ianuarie 1986, cetatenei             i-au 
fost expropriate constructiile situate Tn municipiul Buzau, judetul 
Buzau. Odata cu aplicarea Decretului de expropriere nr. 2/1986 9i 
exproprierea constructiilor, terenul aferent acestora Tn suprafata de 180 
mp, situat Tn municipiul Buzau, fosta strada Neagu Benescu nr. 5, judetul 
Buzau, a fost preluat de stat fara titlu valabil.

Conform art. 1, alin. (1) din Leg ea nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate Tn mod abuziv Tn perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
"lmobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste 
sau de orice alte persoane juridice Tn perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, precum §i cele preluate de stat 1n baza Legii nr. 139/1940 
asupra rechizitiilor §i nerestituite se ·restituie in natura sau 7n echivalent, 
cancl restituirea in natura nu mai este posibila, Tn conditiile prezentei 
legi". 
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Conform art. 1, alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile 
pentru finalizarea procesului _de restituire, rn natura sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate 'fn mod _abuziv Tn perioada regimului comunist _ Tn 

·.Romania, cu modificarile 9i compJetarile_ ulterioare, "lmobilele prel"uate 'fn
� rrf6d abuziv fn perioada regimului comunist se restituie in natura".

' . . . 

Prin G>ecizia -de invalidare nr. 30768 din 29 noiembrie 2019 a Comisiei 
Nationale pentru Compensarea lmobilelor, s-a invalidat Dispozitia nr. 124 
din 05 martie 2004 a Primarului municipiului Buzau, dispozitie privind 

( 

· modul de solutionare a notificarii referitoare la imobilul expropriat · Tn 
municipiul Buzau, fosta str. Neagu Benescu nr. 5.
Prin art. 1 din dispozitia mentionata s-a respins cererea notificatoarei      
privind restituirea 1n natura a terenului. indiviz Tn suprafata de 242,50 mp, 
situat Tn municipiul Buzau, fosta str. Neagu Benescu nr. 5, motivat ·de 
faptul ca terenul . este ocupat integral de detalii de urbanism legal 
aprobate prin Planul de Urbanism General al municipiului Buzau. Comisia 
Nat1onala pentru Compensarea lmobilelor a ·considerat ca ocuparea 
terenului cu detalii de urbanism -legal aprobate prin Planul de Urbanism 
General al municipiului Buzau nu justifica imposibilitatea restituirii 1n natura 
a terenului 9i, drept urmare,"considerand ca nu se justifica propunerea 
de acordare a masurilor compensatorii pentru imobilul teren", a invalidat
dispozitia prin care s-a respins restituirea in natura a acestuia.
Avand Tn vedere prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile l;>i completarile 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 1n natura sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate 1n mod abuziv 1n perioada regimului 
comunist in Romania, cu modificarile l;>i completarile ulterioare, dar ?i 
aspectele mentionate mai sus, comisia propune restituirea in natura 
a terenului in suprafata de 180 mp (teren inclus 1n numarul cadastral 
59201 ), astfel cum a fost iclentificat in Planul topo-cadastral intocmit
cle persoana fizica autorizata Stratone Lucian-Ion, teren situat in 
municipiul Buzau, fosta strada Neagu Benescu nr. 5, judetul Buzau, 
trecut 1n proprietatea statului fara titlu valabil odata cu aplicarea Decretului 
de expropriere nr. 2/1986, avand urmatoarele veciriatati l;>i dimensiuni: 

N - Municipiul Buzau (nr. cad. 56863) - 8, 77 m; 
E - Municipiul Buzau (nr. cad. 59201) -20,07 m; 
S - Municipiul Buzau (nr. cad. 59201) - 9,31 m; 
V - Municipiul Buzau 9i Business Center EPG (nr. cad. 59201 + nr. 

cad. 59200) 
-1,93 m + 19,06 m.

Planul topo-cadastral 1ntocmit de persoana fizica autorizata Stratone 
Lucian-Ion urmeaza sa faca parte din dispozitie. 



, -3-

'

Persoana indreptatita la restituirea i'n natura a suprafetei de teren 
prevazute mai sus este cetateana        ,n calitate de fosta 
proprietara a terenului preluat de 

stat, conform Certificatului qe mo9tenitor nr:- 837x838/1978 din 30 
august 

· 1978, emis de fostul Notariat de Stat Judetean Buzau.
Comisia constata ca, prin Decizia de invalidare nr. 30768 din 29 

. . 

stabilit noiembrie ca 2019, notificatoarea Comisia nala Sanda  pentru nu Care ompde ensari'ncasat ea dlmobi espagubirlelor i a 
pentru constructiile expropriate 9i demolate i'n municipiul Buzau, 
fosta strada Neagu Benescu nr. 5, judetul Buzau. 

CONSILIER JURIDIC, 
Elena-Cristina Coroian 

CC/ex.3/11.03.2021 

INSPECTOR, 
Nicoleta Marin 

INSPECTOR, 
Va
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