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H O T A R A R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 77 din 30 

aprilie  2015 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă 
 către Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a parcărilor 

publice din municipiul Buzău 
 

              Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară: 
              Având în vedere : 
 - expunerea de motive a primarului al municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 191 /CLM/2016 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr. 77 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea concesionării 
prin atribuire directă către Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a 
parcărilor publice din municipiul Buzău; 
 - raportul de specialitate al Serviciului Evidenț ă-Administrare Patrimoniu 
ș i Licitaț ii, precum ș i avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 77/2015 
privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea 
Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a parcărilor publice din municipiul Buzău; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), li alin. (5), art. 45 alin. (3), art. 
115, alin. (1), lit. b) şi art. 123, alin. (1) 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.- Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
77 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către 
Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a parcărilor publice din 
municipiul Buzău  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
        ,,Art.1.- Începând cu data de 1 august  2016 se aprobă concesionarea prin 
atribuire directă către Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău cu 
sediul social în municipiul Buzău, str. Independenţei, nr. 11, înregistrată la 
Rgistrul oficiului Comerţului sub nr. J10/247/1995, având cod unic de 
înregistrare R 7158440, a parcărilor publice situate în municipiul Buzău, în 
suprafaţă totală de 8081m.p., neînscrise în cartea funciară şi prevăzute în 
anexa la prezentul proiect de hotărâre.” 
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 Art.2. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
77 din 30 aprilie 2015, se înlocuieşte cu anexa la prezentul proiect de hotărâre. 
         Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Financiar – Contabil şi Societatea 
Comercială „Urbis- Serv” S.R.L. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 
PRESEDINTELE  ȘEDINTEI, 

                                  consilier Iulian - Sorin Lazăr 
 
 

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZA: 

                                                                                             ȘEF SERVICIU 

                                                                              CU ATRIBUȚ II DELEGATE DE 

                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                              Roxelana Radu 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 28 iulie 2016  
Nr. 139 

 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ș edinț a 

din data de 28 iulie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

a administraț iei publice locale, republicată ș i actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - 

abț ineri ș i - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcț ie ș i  21 consilieri 

prezenț i la ș edinț ă. 



ANEXA  
la Hotărârea nr. 139 din 28 iulie 2016 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

 
Lista Parcărilor Publice din municipiul Buzău care se concesionează prin 

atribuire directă către Societatea Comercială " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău 
 

 
 
                                                                 
              Amplasament                                                         Suprafaţă 
 

- b-dul Nicolae Bălcescu, zona hotel  "Coroana"  =   375,00 m.p. 
- zona Centru, bloc C.1     =   270,00 m.p.  
- strada Sava Gotul, zona Primăriei mun. Buzău =   245,00 m.p. 
- strada Sava Gotul, zona Bank Post   =   350,00 m.p. 
- strada Unirii, zona Băncii Naţionale   =   325,00 m.p. 
- strada Unirii, zona bloc 8 FGH    =   275,00 m.p. 
- strada Unirii, zona Parc " Sf. Ingeri"   =   440,00 m.p. 
- strada Ostrovului      =   775,00 m.p. 
- strada Independenţei, tronson Tunel-Ostrovului =   400,00 m.p. 
- strada Clemenţei      =   570,00 m.p. 
- strada Independenţei, zona pieţei " Stan Săraru" =   395,00 m.p. 
- strada Lt. Glodeanu, zona pieţei "Stan Săraru"  =   385,00 m.p. 
- b-dul Industriilor, zona târgului " Drăgaica "          =2.056,00 m.p. 
- strada Unirii, zona parc " Sf. Ingeri"           =     65,00 m.p. 

         -strada Panduri, limitrof blocului " Camelia "             =   180,00 m.p. 
         -strada “Piaţa Teatrului”,                                           =   300,00 m.p. 
         - pe tronsonul cuprins între b-dul Stadionului şi 
           complexul comercial ( inclusiv imobilul cu nr. 49 
           din b-dul N. Bălcescu), în perioada                         =    675,00 m.p 
           01 aprilie - 31 octombrie  în intervalul de timp  
           cuprins între ora 12 a zilelor de sâmbătă şi                    
           ora 4 a zilelor de luni. 
 
 
                                                       Suprafaţa totală       =   8081,00 m.p. 
 
 
 
                  


