ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALPROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 191 din data de 25 mai 2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău
nr.18 din 2008 pentru stabilirea si sancționarea contraventiilor la normele
privind administrarea si gospodărirea domeniului public si privat al
municipiului Buzău, modificată si completată prin Hotărârile Consiliului
Local nr. 327/2008, nr. 256/2009 si nr. 54/2013
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului consilier Ionescu Constantin,
înregistrată sub nr. 255/CLM/2017, prin care se propune aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.18 din
2008 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind
administrarea si gospodărirea domeniului public si privat al municipiului
Buzău, modificată si completată prin Hotărârile Consiliului Local. nr.
327/2008, nr. 256/2009 si nr. 54/2013;
- raportul de specialitate al Direcției Politiei Locale înregistrat sub
nr. 14288 /2017;
- 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 Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a
consiliilor locale ;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) , alin. (6) , pct. 9 și 10, alin.(9) ,
art.45, alin. (1) și art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
republicată;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Articolul 7, lit. d., cap.IV, din Hotărârea nr. 18/2008 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică și va avea următorul
conținut:
“ Circulația autovehiculelor de orice fel în parcurile din municipiul
Buzau și Pădurea Crâng, (pe orice alee amenajată sau neamenajată din
interiorul acestora, cu excepția autovehiculelor aparținând Inspectoratului
pentru Situații de Urgență, Serviciului de Ambulanță, Ministerului
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Poliției Locale a
municipiului Buzău, Direcției Silvice, S.C „Urbis – Serv” S.R.L Buzău și
societăților de întreținere sau de utilități publice, urmând ca accesul
pentru aprovizionarea unităților de alimentație publică să fie făcut numai
între orele 6.00 – 8.00, utilizând calea de acces către sediul societății
“Urbis - Serv” S.R.L Buzău, cu autovehicule ce nu depășesc 3, 5 tone, în
baza unui permis de acces emis de Primăria municipiului Buzău.”
Art. 2 – Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției
Poliției Locale a municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

INITIATOR,
consilier local
Constantin Ionescu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Roxelana Radu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIULUI BUZĂU
- PRIMARNr. 255 /CLM/ 2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr.18 din 2008 pentru stabilirea si sancționarea
contraventiilor la normele privind administrarea si gospodărirea
domeniului public si privat al municipiului Buzău, modificată si
completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 327/2008, nr. 256/2009 si
nr. 54/2013
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 si auditive in spatiului public;
- Legislatia privind protectia mediului cat si acordurile cu Uniunea
Europeana de crestere a suprafetei de spatiu verde pe fiecare
locuitor;
- Protejarea florei si a faunei impotriva cresterii alarmante a
noxelor peste limita admisa;
- Asigurarea de zone protejate numai pentru recreere si petrecere
a timpului liber;
- Eliminarea totala a posibilitatii de aparitie a unor accidente de
circulatie;
- Legea administratiei publice locale 215/2001, cat si
regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local
Municipal Buzau, privind initierea proiectelor de hotarare de
catre consilierii locali;
Toate aceste motive coroborate cu legislatia din domeniu, privind
protectia mediului si a spatiilor verzi, se impune adoptarea prezentei
hotărâri.
Consilier local,
Constantin Ionescu
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Nr. 14.288/25.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Buzău nr. 18/2008 pentru stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilorla normele privind administrarea şi gospodărirea
domeniului public şi privat al municipiului Buzău,
modificată şi completată prin Hotărârile
nr. 327/2008, 265/2009 şi 54/2013
Având în vedere propunerea de modificare a art. 7, lit. d) din H.C.L.
nr. 18/2008, a domnului consilier local Constantin Ionescu, prin care se
propune “Circulaţia autovehiculelor de orice fel în parcurile din municipiul
Buzău şi Pădurea Crâng, (pe orice alee amenajată sau neamenajată din
interiorul acestora, cu excepţia autovehiculelor aparţinând Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciului de Ambulanţă, Ministerului
Afacerilor şi Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Poliţiei Locale a
Municipiului Buzău, Direcţiei Silvice, S.C. “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău şi
societăţilor de întreţinere sau de utilităţi publice, urmând ca accesul
pentru aprovizionarea unităţilor de alimentaţie publică să fie făcut numai
între orele 06.00 – 08.00, utilizând calea de acces către sediul societăţii
S.C. “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, cu autovehicule ce nu depăşesc 3,5
tone, în baza unui permis de acces emis de Primăria municipiului
Buzău”, vă comunicăm că măsura nu poate fi pusă în aplicare
deoarece căile de acces din Pădurea Crâng aparţin Ocolului Silvic
Buzău, nu se află în proprietatea publică sau privată a municipiului
Buzău pentru a putea face obiectul reglementării prin Hotărâre a
Consiliului Local al municipiului Buzău. H.C.L. nr. 18/2008 cu modificările
şi completările ulterioare, a cărei modificare se propune sancţionează
încălcări ale normelor privind administrarea şi gospodărirea domeniului
public şi privat al municipiului Buzău şi Consiliul Local al Municipiului
Buzău nu poate reglementa valabil în proprietatea unei terţe persoane.

Faţă de considerentele expuse, Poliţia Locală a municipiului Buzău
nu avizează favorabil Proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 7, lit.
d) din H.C.L. nr. 18/2008.

POLIŢIA LOCALĂ BUZĂU
Director Executiv,
Adrian Teodorescu

