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H O T Ă R Â R E 
privind organizarea şi funcţionarea 

Târgului de Crăciun – ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în ședință 

ordinară; 
Având în vedere:  
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

343/CLM/13.11.2018, prin care se propune organizarea şi funcţionarea Târgului 
de Crăciun –  ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019;   

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33.578/13.11.2018 al Serviciului 
Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- 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 şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
       În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16), art. 45, alin. (2), lit. a) 
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 Ă R Ă Ş T E: 
   
 
 Art.1.- Se aprobă organizarea şi funcţionarea pe platoul "Piaţa Dacia" din 
municipiul Buzău, în perioada 01 decembrie 2018 – 26 decembrie 2018, a 
Târgului de Crăciun –  ediţia 2018. 

Art.2.- Se aprobă organizarea şi funcţionarea în parcul "Crâng" din 
municipiul Buzău, în perioada 20 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2018, a 
Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019. 

Art.3.- Se stabileşte programul zilnic de funcţionare a Târgului de Crăciun 
– ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019 între orele 10,00 – 
22,00, iar programul de aprovizionare între orele 8,00 – 10,00 şi 18,00 – 20,00. 

Art.4.- Patinoarul amplasat pe Platoul Dacia va funcţiona în perioada 
01.12.2018 – 31.01.2019. 



 
 Art.5.- Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică prin amplasarea 
construcţiilor provizorii necesare desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări 
servicii şi distractiv – recreative se vor încasa anticipat taxele stabilite prin 
Hotărârile nr. 376/2017 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 şi 378/2017 pentru 
aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru 
suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în 
proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 Art.6.- Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării 
târgului se pot utiliza şi veniturile realizate din încasarea taxelor prevăzute la  
art. 5 din prezenta hotărăre. 

Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Direcţiei Finanţe Publice Locale, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

  consilier Ionuţ – Sorin Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                  Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

Buzău, 23 noiembrie 2018   
Nr. 280 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 23 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi 

pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 

consilieri prezenţi la şedinţă. 



          ROMÂNIA 
   JUDEŢUL  BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 

 - PRIMAR - 
Nr. 343/CLM/13.11.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea 

Târgului de Crăciun – ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun organizarea şi funcţionarea 
Târgului de Crăciun – ediţia 2018 precum şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 
2018/2019. 
 Succesul şi aprecierea de care se bucură Târgurile de Crăciun din 
întreaga lume se datorează în mare măsură zonelor în care au fost amplasate, 
de aceea luând în considerare arhitectura şi imaginea deosebită a platoului 
Piaţa Dacia din municipiul Buzău, propun amplasarea Târgului de Crăciun – 
ediţia 2018 în această zonă. 

Propun ca funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2018 să aibă loc în 
perioada 01 decembrie 2018 – 26 decembrie 2018. 

Totodată, având în vedere vacanţa de iarnă a elevilor, propun ca Orăşelul 
Copiilor să funcţioneze în parcul "Crâng", în perioada 21 decembrie 2018 – 13 
ianuarie 2019. 

Patinoarul amplasat pe Platoul Dacia va funcţiona în perioada 01.12.2018 
– 31.01.2019. 
 Având în vedere cadrul natural existent în parcul "Crâng", propun 
mobilarea cu materiale şi instalaţii specifice acestui eveniment (parcuri de 
distracţii, spaţii comerciale şi prestări servicii, precum şi alte dotări), care vor 
contribui la petrecerea în mod plăcut a timpului liber al copiilor şi elevilor. 

Propun ca programul zilnic de funcţionare a Târgului de Crăciun – ediţia 
2018 şi a Orăşelului Copiilor  – ediţia 2018/2019 să fie între orele 10,00– 22,00, 
iar programul de aprovizionare între orele 8,00 – 10,00 şi 18,00 – 20,00. 
Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică prin amplasarea unor construcţii 
provizorii, necesare desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări servicii şi 
distractiv – recreative se vor încasa anticipat taxele stabilite prin Hotărârile nr. 
376/2017 şi 378/2017 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării târgului 
se pot utiliza şi veniturile realizate din încasarea acestor taxe. 
 Pe durata funcţionării Târgului de Crăciun şi Orăşelului Copiilor, paza şi 
ordinea publică va fi asigurată de către Direcţia de Poliţie Locală, iar 



salubrizarea se va efectua de către Societatea Comercială "RER SUD" S.A. 
Buzău.     
 În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma şi conţinutul redactat. 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Evidenţă – AdministrarePatrimoniu şi Licitaţii - 

Nr. 33.578/13.11.2018 
 

 
 

R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea  

Târgului de Crăciun – ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019 
 
 
 Succesul şi aprecierea de care se bucură Târgurile de Crăciun din 
întreaga lume se datorează în mare măsură zonelor în care acestea au fost 
amplasate, de aceea luând în considerare arhitectura şi imaginea deosebită a 
platoului Piaţa Dacia din municipiul Buzău, propunem amplasarea Târgului de 
Crăciun – ediţia 2018 în această zonă. 
 Propunem ca funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2018 să aibă loc 
în perioada 01 decembrie 2018 – 26 decembrie 2018, cu program zilnic de 
funcţionare între orele 10,00 – 22,00, iar programul de aprovizionare între orele 
8,00 – 10,00, respectiv 18,00 – 20,00. 

Pe de altă parte, din experienţa anilor anteriori a rezultat faptul că Parcul 
"Crâng" din municipiul Buzău dispune de ambientul şi suprafaţa necesară 
pentru organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a Orăşelului Copiilor. 
 Având în vedere că vacanţa de iarnă a elevilor este stabilită pentru 
perioada 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019, propunem ca funcţionarea 
Orăşelului Copiilor să aibă loc în perioada 21 decembrie 2018 – 13 ianuarie 
2019, cu program zilnic de funcţionare între orele 10,00 – 22,00, iar programul 
de aprovizionare între orele 8,00 – 10,00, respectiv 18,00 – 20,00. 

Patinoarul amplasat pe Platoul Dacia va funcţiona în perioada 01.12.2018 
– 31.01.2019. 
 În Orăşelul Copiilor se vor amplasa spaţii comerciale şi de prestări 
servicii, construcţii provizorii (chioşcuri, rulote, tonete), parcuri de agrement, 
figurine cu imagini şi personaje îndrăgite de copii din poveşti şi desenul animat, 
precum şi alte dotări ce vor contribui la petrecerea timpului liber al copiilor într-
un mod cât mai plăcut. 

Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică prin amplasarea unor 
construcţii provizorii necesare desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări 
servicii şi distractiv – recreative se vor încasa anticipat taxele stabilite prin 
Hotărârile nr. 376/2017 şi 378/2017 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării târgului este 
necesar să poată fi utilizate şi veniturile realizate din încasarea acestor taxe. 

Pe toată perioada de funcţionare se va asigura paza şi ordinea publică de 
către Direcţia de Poliţie Locală, iar menţinerea curăţeniei prin serviciile prestate 
de Societatea Comercială "RER SUD" S.A.  



 În sensul celor de mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre 
pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 

 
 

 
     ŞEF SERVICIU, 
       Rodica Cuza                                                                 ÎNTOCMIT,  
                                                                                     Emilia – Izabela Lungu 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


