
                                                            ROMÂNIA 
         JUDEŢUL BUZĂU 

          MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                   -CONSILIUL LOCAL- 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 172 din data de 16.05.2019 
        pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, 
administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru  

asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
203/CLM/16.05.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri 
edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri 
pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău; 
 - raportul nr. 56.947/10.05.2019 al Direcției Poliției Locale 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;  
          - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, modificată și completată; 
          - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), pct. 7 și pct. 9, art. 45 
alin. (1) și alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările 
ulterioare, 

 
                                               

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.- Se introduce art. 3 alin. (1) lit. c care va avea următorul conținut: 
 “culegerea (strângerea), manipularea, depozitarea pe domeniul public, 
transportul, vânzarea materialelor reciclabile și/sau a altor deșeuri, în alte 



condiții decât cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la nivelul 
municipiului Buzau”; 
 

Se introduce art. 3 alin. (1) lit. d care va avea următorul conținut: 
“ îndemnul la săvârșirea faptelor de la art. 3 alin. (1) lit. c, cumpărarea 
materialelor reciclabile și/sau altor deșeuri precum și încărcarea acestora în 
mijloace de transport, în locuri neautorizate”; 
 

Se introduce art. 3 alin. (3) care va avea următorul conținut 
 “ pentru contravențiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c și d, persoana 
împuternicită  să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate din contravenţii, potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001, 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare 
și a O.G. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și condițiilor de 
valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului” 
 

Se modifică art. 5 alin. (1)  lit. f care va avea următorul conținut: 
,, scăldatul persoanelor şi animalelor, spălatul rufelor şi altor obiecte de orice 
fel, precum si patinajul/mersul pe gheaţă în lacurile şi fântânile arteziene 
amplasate în parcuri, pe străzi sau în alte locuri din municipiul Buzău, pe 
lacurile din parcurile municipiului Buzău”; 
 

Se modifică art. 5 alin. (1)  lit. (t1)  care va avea următorul conținut: 
,, Se interzice circulaţia vehiculelor de orice fel în parcurile din municipiu, cu 
excepţia zonelor special reglementate; circulatia bicicletelor în alte locuri decat 
skate park si pistele special amenajate se va desfasura/practica fara efectuarea 
de manevre/acrobatii(mersul pe o singura roata, fara maini pe ghidon, prin 
sarituri/salturi, intoarceri bruste, etc,) sau cu viteza mare, actiuni ce stanjenesc 
sau pun in pericol pietonii 
  

Se modifică art. 5 alin. (1)  lit. ţ care va avea următorul conținut:  
“ ocuparea fără drept sau punerea în imposibilitate a folosirii unui loc de parcare 
public sau a unui loc de parcare rezervat de către o persoană fizică sau juridică, 
semnalizat şi delimitat corespunzător, precum si parcarea autovehiculelor în alt 
mod decât cel stabilit prin marcaje şi indicatoare” 
 

Se reintroduce art. 19 (art.19 din H.C.L.326/2017 – a fost abrogat de 
art.25, alin.(1), din Leg.203/2018) si va avea următorul conținut: „Contravențiilor 
prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile O.G nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, modificate și 
completate prin Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenționale”; 

 



Art. 2.- După cap. VIII, art. 19 se introduce art. 20 în Regulamentul la 
Hotărârea nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău care va avea 
următorul conținut:  “Pentru contravențiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f;  art. 2 
alin. (1) lit. m; art. 5 alin. (1) lit. a, t, t¹, ţ, y, u,v, w, x şi z – sancțiunea se poate 
aplica şi proprietarului vehiculului așa cum este el definit în prezenta hotărâre. 
 

Proprietar – persoană fizică sau juridică, înscrisă în certificatul de 
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate 
folosi, în baza unui drept legal (contract de leasing, contract de comodat, 
contract de vanzare-cumparare), vehicule înmatriculate/înregistrate în România, 
respectiv persoana fizică ori juridică, înscrisă în certificatul de 
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate 
folosi, în baza unui drept legal (contract de leasing, contract de comodat, 
contract de vanzare-cumparare)), vehicule înmatriculate/înregistrate în alte 
state”.        
          Art. 3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Poliției 
Locale Buzău și al Serviciului Gospodărie Urbană și Protecția Mediului, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

         INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
                  
 
 
                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                               Eduard Pistol 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

Nr. 203/CLM/16.05.2019 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău privind aprobarea Regulamentului privind măsuri 

edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat 
și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău 

   
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, 

necesitatea armonizării prevederilor H.C.L. nr. 326/2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-
gospodărești,administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru 
asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, ne argumentăm punctul de 
vedere pe următoarele considerente:  

- Modificările şi completările H.C.L. nr. 326/2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-
gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru 
asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii Direcţiei poliţiei locale și pentru îmbunătățirea imaginii 
municipiului Buzau;  

- Atât vehiculele cu tracțiune animală, cât și cele împinse sau trase cu 
mâna, murdăresc străzile, prin dejecțiile produse de animale sau prin 
răspândirea pe carosabil a deșeurilor pe care le transportă, poluează mediul și 
creează un aspect urbanistic neplăcut străzilor pe care se deplasează;  

- Este necesară coroborarea prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor și a prevederilor O.G. nr. 14/2007 rep. pentru 

reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului cu cele ale HCL. 326/2017 pentru a pune în 
aplicare sancțiunile complementare dispuse în cadrul unui proces verbal de 
constatare și sancționare.  

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de 
a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău 
în vederea adoptării lui.   
 
 

 P R I M A R, 



Constantin Toma 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Direcția Poliției Locale Buzău 

Nr. 56.947/10.05.2019 
 
 

R A P O R T    
 la proiectul de hotărâre pentru modificarea  

Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea 

fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și 
curățeniei în municipiul Buzău 

 
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, 

necesitatea armonizării prevederilor H.C.L.326/2017 pentru  aprobarea 
Regulamentului privind măsuri  edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului 
locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în 
municipiul Buzău, care nu sunt reglementate satisfăcător la nivelul municipiului 
Buzau, ne argumentăm punctul de vedere pe următoarele considerente: 
 

- Modificările şi completările H.C.L.326/2017 sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii Direcţiei Poliţiei  Locale și pentru îmbunătățirea imaginii 
municipiului Buzau; 
 

- Atât vehiculele cu tracțiune animală, cât și cele împinse sau trase cu 
mâna, murdăresc străzile, prin dejecțiile produse de animale sau prin 
răspândirea pe carosabil a deșeurilor pe care le transportă, poluează mediul și 
creează un aspect urbanistic neplăcut străzilor pe care se deplasează; 

 
- De asemenea, identificarea şi sancţionarea proprietarilor autovehiculelor 

care au încălcat norme legale stabilite prin acte normative ale administraţiei 
publice locale, vor duce la diminuarea unor asemenea fapte;  
 

- Este necesară coroborarea prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor și a prevederilor O.G. nr. 14/2007 rep. pentru 
reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului cu cele ale H.C.L.326/2017 pentru a pune în 
aplicare sancțiunile complementare dispuse în cadrul unui proces verbal de 
constatare și sancționare. 



 
 
 
 

În consecinţă, în conformitate cu art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale propunem inițierea unui proiect de hotărâre de 
consiliu local pentru modificarea și completarea H.C.L.326/2017, după cum 
urmează: 
 

Se introduce art. 3 alin. (1) lit. c care va avea următorul conținut: 
 “culegerea (strângerea), manipularea, depozitarea pe domeniul public, 
transportul, vânzarea materialelor reciclabile și/sau a altor deșeuri, în alte 
condiții decât cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la nivelul 
municipiului Buzau”; 
 

Se introduce art. 3 alin. (1) lit. d care va avea următorul conținut: 
“ îndemnul la săvârșirea faptelor de la art. 3 alin. (1) lit. c, cumpărarea 
materialelor reciclabile și/sau altor deșeuri precum și încărcarea acestora în 
mijloace de transport, în locuri neautorizate”; 
 

Se introduce art. 3 alin. (3) care va avea următorul conținut 
 “ pentru contravențiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c și d, persoana 
împuternicită  să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate din contravenţii, potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001, 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare 
și a O.G. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și condițiilor de 
valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului” 
 

Se modifică art. 5 alin. (1)  lit. f care va avea următorul conținut: 
,, scăldatul persoanelor şi animalelor, spălatul rufelor şi altor obiecte de orice 
fel, precum si patinajul/mersul pe gheaţă în lacurile şi fântânile arteziene 
amplasate în parcuri, pe străzi sau în alte locuri din municipiul Buzău, pe 
lacurile din parcurile municipiului Buzău”; 
 

Se modifică art. 5 alin. (1)  lit. (t1)  care va avea următorul conținut: 
,, Se interzice circulaţia vehiculelor de orice fel în parcurile din municipiu, cu 
excepţia zonelor special reglementate; circulatia bicicletelor în alte locuri decat 
skate park si pistele special amenajate se va desfasura/practica fara efectuarea 
de manevre/acrobatii(mersul pe o singura roata, fara maini pe ghidon, prin 
sarituri/salturi, intoarceri bruste, etc,) sau cu viteza mare, actiuni ce stanjenesc 
sau pun in pericol pietonii 
  

Se modifică art. 5 alin. (1)  lit. ţ care va avea următorul conținut:  



“ ocuparea fără drept sau punerea în imposibilitate a folosirii unui loc de parcare 
public sau a unui loc de parcare rezervat de către o persoană fizică sau juridică, 
semnalizat şi delimitat corespunzător, precum si parcarea autovehiculelor în alt 
mod decât cel stabilit prin marcaje şi indicatoare” 
 

Se reintroduce art. 19 (art.19 din H.C.L.326/2017 – a fost abrogat de 
art.25, alin.(1), din Leg.203/2018) si va avea următorul conținut: „Contravențiilor 
prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile O.G nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, modificate și 
completate prin Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenționale”; 

 
După cap. VIII, art. 19 se introduce art. 20 în Regulamentul la Hotărârea 

nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău care va avea următorul 
conținut:  “Pentru contravențiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f;  art. 2 alin. (1) 
lit. m; art. 5 alin. (1) lit. a, t, t¹, ţ, y, u,v, w, x şi z – sancțiunea se poate aplica şi 
proprietarului vehiculului așa cum este el definit în prezenta hotărâre. 
 

Proprietar – persoană fizică sau juridică, înscrisă în certificatul de 
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate 
folosi, în baza unui drept legal (contract de leasing, contract de comodat, 
contract de vanzare-cumparare)), vehicule înmatriculate/înregistrate în 
România, respectiv persoana fizică ori juridică, înscrisă în certificatul de 
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate 
folosi, în baza unui drept legal (contract de leasing, contract de comodat, 
contract de vanzare-cumparare)), vehicule înmatriculate/înregistrate în alte 
state”        
  În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu 
caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.  
 
 

DIRECŢIA POLIȚIE LOCALĂ, 
       Cornel Dumitraşcu 

 


