ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 275 din data de 02.08.2017
privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu
tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului municipiului Buzau, înregistrată sub
nr.392/CLM/2017, prin care se propune aprobarea unor reglementări cu privire la
accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse
cu mâna, în municipiul Buzău;
-raportul comun al Direcţiei de Poliţie Locală şi al Serviciului Gospodărie Urbană şi
Protecţia Mediului nr. 20509/02.08.2017;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
-prevederile art. 71 alin. 1) din O.U.G. 195 din 2002, republicată;
-prevederile art.5 alin.(3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1 alin. (3) si alin. (4) din Hotărârea Guvernului. nr. 1061/2008 privind
transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
În temeiul art. 36, alin.(1) şi alin.(2), lit. c), art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. e) si art.
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se interzice utilizarea în municipiul Buzău a vehiculelor cu tracţiune animală
cât şi a celor trase sau împinse cu mâna pentru transportul deşeurilor, precum si
colectarea/ridicarea de către persoane neautorizate a deşeurilor de orice natură
depozitate la platformele de colectare a deşeurilor menajere din municipiul Buzău.
Art.2. - (1) Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1000 lei.
(2) Constatarea si sanctionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de
către agenţii Directiei de Politie Locale, care pot dispune ridicarea vehiculului şi
confiscarea deşeurilor transportate. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de
cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data

comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 2 alin.(1), agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(3) Operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare atât a vehiculelor, precum şi a
deşeurilor, se fac prin grija operatorului de salubrizare licenţiat la nivelul municipiului
Buzău.
(4) Predarea – preluarea vehiculelor şi a deşeurilor confiscate, se face prin
proces-verbal încheiat între agentul constatator şi reprezentantul împuternicit în acest
sens.
Art. 3. (1) Vehiculele depozitate şi nerestituite deţinătorilor potrivit prezentei
hotărâri în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-preluare
prevăzut la art. 2 alin.(4), vor fi considerate bunuri abandonate şi valorificate în conditiile
legii.
(2) In cazul în care aceste bunuri nu pot valorificate după trecerea termenului de
la alin (1), se va proceda la distrugerea lor.
Art.4. Pentru recuperarea vehiculului, proprietarul acestuia va achita atât
amenda contravenţională, cât şi tariful de ridicare şi transport în valoare de 400
lei/vehicul.
Art.5. Prin grija operatorului de salubrizare, la toate platformele de colectare a
deşeurilor menajere din municipiul Buzău, se vor monta placuţe de avertizare cu înscrisul
“Interzis ridicarea de către persoane neautorizate a deşeurilor de orice natură”.
Art. 6. Contravenţiilor prevăzute de art.2 le sunt aplicabile prevederile art. 28
alin.(1) din O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 7. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Directiei Politiei Locale,
Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului precum şi operatorul de salubrizare,
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 392/CLM/2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări cu privire la
accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase
sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău
Având în vedere că municipiul Buzău este unul din marile municipii
ale României, ca un oraş a cărui activitate economică se bazează în
principal pe industrie şi servicii, fiind în continuă dezvoltare si modernizare,
considerăm ca oportună respectarea prevederilor art. 71, alin. (1) din
O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată,
precum şi a prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
Argumentăm punctul de vedere pe următoarele considerente:
-municipiul Buzău nu are activitate economică cu pondere în agricultură,
producătorii particulari care-şi desfac produsele agricole în pieţele
autorizate se deplasează în majoritate cu mijloace auto;
-atât vehiculele cu tracţiune animală, cât şi vehiculele trase sau împinse cu
mâna, încarcă şi transportă deşeuri provenite de la animalele de casă şi
din construcţii de la diferiţi cetăţeni de pe raza municipiului Buzău inclusiv
din zona centrală şi le abandonează pe domeniul public, în zonele
periferice din municipiul Buzău;
-arterele de circulaţie existente sunt deja aglomerate şi circulaţia
vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor împinse sau trase cu mâna,
nu fac decât să îngreuneze deplasarea autovehiculelor pe străzile
municipiului Buzău.
Un prim pas în realizarea celor prezentate îl reprezintă aprobarea
unei hotărâri de consiliu local care să cuprindă prevederi explicite şi
neechivoce care să sancţioneze atât persoanele care circulă cu vehicule
cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, care nu

respectă măsurile aprobate de administraţia publică locală privind protecţia
mediului şi regimul de depozitare a deşeurilor.
Introducerea unor astfel de prevederi legale ar avea drept consecinţă
îmbunătăţirea imaginii municipiului Buzău, precum şi conservarea si
protecţia mediului înconjurător.
Faţă de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare Consiliului
Local proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-Directia de Politie Locala-Serviciul Gospodarire Urbana si Protectia MediuluiNr. 20509/02.08.2017
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări cu privire la
accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase
sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău
Imaginea municipiului Buzau este necesar a fi îmbunătăţită prin orice
mijloace. În acest sens, s-a constatat că există numeroase persoane care
circulă şi traversează arterele principale cu vehicule fie cu tracţiune
animală, fie trase sau împinse, imaginea de urbe europeană fiind grav
afectată, iar celelalte investiţii realizate la nivelul municipiului, de importanţă
majoră pentru comunitate să fie minimalizate.
Faţă de astfel de situaţii, municipalitatea are obligaţia să reacţioneze
pentru protejarea imaginii municipiului, dar şi a cetăţenilor de bună
credinţă, prin sancţionarea unor astfel de comportamente.
Pentru stoparea acestor activităţi, în conformitate cu prevederile
art.71 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
şi prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase
şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei, municipalitatea are posibilitatea de
a elabora un set de norme prin care pot fi sancţionate accesul şi
deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, a vehiculelor trase sau
împinse în municipiul Buzău, precum şi transportul cu acest tip de vehicule
a deşeurilor periculoase şi nepericuloase.
În sensul celor de mai sus s-a eleborat alăturatul proiect de hotărâre,
cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local
al Municipiului Buzău.
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