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H O T A R A R E 
privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru  

autovehicule pe strada Lt. Godeanu din municipiul Buzău   
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub 
nr. 123/CLM/2012, prin care se propune instituirea unor restricţii de circulaţie 
pentru vehicule pe strada Lt. Godeanu din muni-cipiul Buzău;  
   - raportul Serviciului Gospodărie Urbană, precum şi avizul comi-siilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - avizul nr. 663.706/2012 al Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău; 
 - prevederile art. 5, alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guver-nului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în temeiul Legii nr. 
49/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 3, alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007; 
 - prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2007 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
   In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13, art. 45, alin. 
(1), art. 49 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.- Accesul autovehiculelor pe strada Lt. Constantin Godeanu din 
municipiul Buzău este permis după următorul program : 

-   în perioada 15 martie – 15 octombrie, între orele   0400 – 2200; 
-   în perioada 16 octombrie – 14 martie, între orele  0600 – 2000. 
Art.2.- (1) Pentru accesul autovehiculelor pe strada Lt.Constantin 

Godeanu se instituie plata unor taxe speciale, după cum urmează: 

- primele 15 minute nu se taxează; 

- pentru 1 h sau fracţiune de oră = 2 lei; 

- pentru 2 h sau fracţiune de oră = 5 lei; 



 -  pentru mai mult de 2 h = 10 lei pentru fiecare oră sau fracţiune de oră 
în plus. 

   (2) Taxa de parcare stabilită prin Hotărârea nr. 175/2012 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nu se percepe pentru parcarea publică 
din strada Lt. Constantin Godeanu. 

         (3) Se exceptează de la plata taxei prevăzută la alin. (1) din 
prezentul articol autovehiculele aparţinând persoanelor juridice stabilite de art. 
32, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

         (4) Accesul riveranilor care deţin garaje sau locuri de parcare pentru 
autovehicule în incinta proprietăţilor private se face pe baza  legitimaţiilor de 
liberă trecere eliberate de Serviciul Gospodărie Urbană al Primăriei municipiului 
Buzău. 

Art.3.- (1) Dispozitivul de acces special, proprietate publică a mu-nicipiului 
Buzău, precum şi serviciul public de taxare se concesionează Societăţii 
Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, cu plata unei redevenţe de 20% din 
valoarea totală a taxelor  încasate conform art. 2, alin. (1) din prezenta hotărâre.   

           (2) Redevenţa lunară se va depune la Direcţia Economică, în 
termen de 5 zile de la finalul lunii precedente şi constituie venituri proprii ale 
bugetului local al municipiului Buzău. 

Art.4.- Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01 ianuarie 2013, 
dată la care dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra parcării publice acordat 
Societăţii Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău încetează.  

Art.5.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Direcţiei Poliţiei Locale şi Serviciului Gospodărie Urbană, precum şi Societatea 
Comercială " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
 
 
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Aurel Gubandru 
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 Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - 
abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.    


