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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 310 din data de 5.09.2017 
pentru  aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, 

administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru  
asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău 

 
Consiliul Local al municiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară;  
 Având în vedere :  

- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 445/CLM/05.09.2017, prin care se propune aprobarea Regulamentului 
privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi 
privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău; 

- raportul comun al Direcţiei Poliţiei Locale Buzău şi Serviciului de 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale Consilului Local al municipiului Buzău ;  

-prevederile Legii nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi a liniştii publice; 

-prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată şi actualizată; 

-prevederile Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, modificată şi completată; 

In temeiul art. 36, alin (2) lit.c) şi alin. (6), lit. a), pct. 7 şi pct. 9, art. 45 alin. 
(1) şi alin. (2) lit.e) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind privind măsuri edilitar-

gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru 
asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău. 

Art.2.- Cu data promovării prezentei hotărâri orice altă dispoziţie contrară 
se abrogă. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei 

Locale Buzău şi al Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  

 
INIŢIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
                                                           
 
 
 
 
 
                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                                          SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                         Roxelana Radu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ROMANIA 
     JUDETUL  BUZAU 
    MUNICIPIUL BUZAU 
        - P R I M A R – 
       Nr. 445/CLM/05.09.2017 

 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri 

edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri 
pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău 

 
Ţinând cont de necesitatea instaurării unui climat de bună convieţuire pe 

teritoriul municipiului, autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi 
cetăţenii au obligaţia să asigure întreţinerea clădirilor, locuinţelor şi 
împrejmuirilor aflate în proprietatea sau folosinţa acestora, să păstreze ordinea 
şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri 
publice, precum şi în mijloacele de transport în comun. 

Pentru realizarea dezideratelor prezentate mai sus autorităţile 
administraţiei locale pot stabili reguli, obligaţii şi răspunderi ce revin acestora, 
precum şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor,inclusiv sancţiuni 
contravenţionale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea 
şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău s-a făcut până 
în prezent prin Hotărârea nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
hotărâre modificată şi completată ulterior în mai multe rânduri. 
 Având în vedere necesitatea  coordonării activităţilor de gospodărire şi 
înfrumuseţare a municipiului, de păstrarea ordinii, respectării normelor de igienă  
şi protecţia mediului, municipalitatea a prevăzut un set de măsuri edilitar-
gospodăreşti pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Buzău prezentate într-un Regulament.  

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de 
a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău 
în vederea adoptării lui.   
   
    
 

P R I M A R , 
 Constantin Toma 
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         MUNICIPIUL BUZAU 
Direcţia Poliţiei Locale Buzău                
  Serviciul Gospodărie Urbană 
         şi Protecţia Mediului 
      Nr. 22.939/04.09.2017 

 
 

R A P O R T   C O M U N 
 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind  

măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte 
măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău 

 
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Municipiului 

Buzău, buna gospodărire a domeniului public ş i  privat, precum ş i  
respectarea normelor de igienă constituie  obligaţii fundamentale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor 
economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. 
 Pentru instaurarea unui climat de bună convieţuire pe teritoriul 
municipiului, autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii au 
obligaţia să asigure întreţinerea clădirilor, locuinţelor şi împrejmuirilor aflate în 
proprietate sau folosinţă , să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în 
pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de 
transport în comun. 

În vederea realizării celor de mai sus  municipalitatea a prevăzut un set de 
reguli, obligaţii şi răspunderi ce revin acestora, precum şi instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi cetăţenilor,  inclusiv sancţiuni contravenţionale conform 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea 
şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău s-a făcut prin 
Hotărârea nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, hotărâre 
modificată şi completată ulterior în mai multe rânduri.  

Având în vedere modificările intervenite în legislaţia în vigoare se impune 
adoptarea unei noi hotărâri prin care să fie aprobat un regulament privind 
măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte 
măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău,  orice altă 
dispoziţie contrară urmând a fi abrogată.  
  În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu 
caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.  
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