
                                                 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 36  din data de 02.02.2017 
 privind interzicerea construcţiilor în parcurile şi zonele protejate din 

Municipiul Buzău 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară; 

Având în vedere : 
-expunerea de motive a domnilor consilieri locali Barbu Ion, 

Constantin Ionescu, Barbu Ion, Barbu Liviu Dragoş, Bănică Nicu Liviu, 
Ion Viorel, Marin Ion, Roşioru Silviu, Şerban Nicolae, Vasile Gheorghe, 
Vlad George Aurelian, nr.16/CLM/ 2017 prin care se propune 
interzicerea construcţiilor în parcurile şi zonele protejate din Municipiul 
Buzău ; 

-raportul comun al Serviciului Autorizare Construcţii şi al 
Arhitectului Şef nr.     / 2017; 

-avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului,urbansim , realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

-avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-prevederile Hotărârii de Guvern nr.525/27.06.1996 pentru 
aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se interzice amplasarea, provizorie sau definitivă de către 
persoane fizice sau juridice a oricărei construcţii, în toate parcurile şi 
spaţiile verzi din Municipiul Buzău, cu această destinaţie în planurile 
cadastrale; 



Art.2. Se interzice amplasarea, provizorie sau definitivă de către 
persoane fizice sau juridice a oricărei construcţii, în zonele declarate 
istorice şi protejate prin lege din Municipiul Buzău ; 

Art.3. Fac excepţie de la prezenta hotărâre proiectele de interes 
public şi strategic, iniţiate de institutii publice, numai după obţinerea 
tuturor avizelor şi acordurilor conform legislaţiei în domeniu. 

Art. 4- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Autorizare Construcţii  , precum şi Arhitectul Sef, vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 
 

INIŢIATORI, 
consilier Constantin Ionescu 

consilier Barbu Ion 
consilier Barbu Liviu Dragoş 
consilier Bănică Nicu Liviu 

consilier Ion Viorel 
consilier Marin Ion 

consilier Roşioru Silviu 
consilier Şerban Nicolae 

consilier Vasile Gheorghe 
consilier Vlad George Aurelian 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 

                                                 Diana Mariana Pavel 
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NR. 16/CLM/2017 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind interzicerea constructiilor în parcurile şi 
zonele protejate din Municipiul Buzău 

 

 

Având în vedere: 

 

- Necesitatea si obligatia de a proteja zonele verzi, din punct de 

vedere al pastrarii intacte a suprafetelor prevazute in planurile 

cadastrale; 

- Aspectul urbanistic civilizat ,cat si eliminarea oricaror agresiuni 

vizuale in spatiului public; 

- Protejarea si influenta negativa asupra zonelor istorice si a 

zonelor protejate, impotriva constructiilor ce nu se incadreaza in 

aspectul arhitectural al acestor zone; 

- Acordul majoritatii consilierilor locali de a lua acesta  decizie la 

nivelul Municipiului Buzau, in sedinta ordinara din data de 

15.07.2016 

- Legislatia privind protectia mediului cat si acordurile cu Uniunea 

Europeana decrestere a suprafetei de spatiu verde pe fiecare 

locuitor; 

  Toate aceste motive coroborate cu legislatia din domeniu 

privind protectia mediului si a spatiilor verzi, cat si regimul 

constructiilor, se impune adoptarea prezentei hotarari. 

Având în vedere cele expuse mai sus, a fost redactat alăturatul 

proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma 

prezentată. 



 

Consilieri locali iniţiatori, 

Nr. Crt. Nume, Prenume Semnătură 

1. Barbu Ion  

2. Barbu Liviu Dragos  

3.  Banica Nicu Liviu  

4. Ion Viorel  

5. Ionescu Constantin  

6. Marin Ion  

7. Rosioru Silviu  

8. Serban Nicolae  

9. Vasile Gheorghe  

10. Vlad George Aurelian  

 


