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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor 
tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau  

spaţiilor verzi din 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.     
161/CLM/2016 , prin care se propune abrogarea Hotărârii nr. 51/1995 pentru 
aprobarea Metodologiei executării lucrărilor  tehnico-edilitare şi de refacere a 
căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiului Buzău şi aprobarea unei noi 
hotărâri; 
   - raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor ; 
 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
 -  prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
   In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) , art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin.(1) lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   

   
 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1. Se aprobă Metodologia executării lucrărilor  tehnico-edilitare şi de 
refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 51 / 29.06.1995. 

 
 
 



 
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice şi 

Direcţiei Poliţiei Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Sorin – Iulian Lazăr 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 25 august 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru,  - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 
 
 
 


