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PROCES-VERBAL 
 

                       Încheiat astăzi, 07 decembrie 2018, ora 09:00, cu ocazia ședinței 
publice de dezbatere a Proiectului de Hotărâre 314 din data de 27.11.2018 privind 
stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul 
fiscal 2019/ 

La ședința de dezbatere publică au participat: Ionuț Apostu - viceprimarul 
Municipiului Buzău, Eduard Pistol- Secretarul Municipiului Buzău, Jipa Petronela- director 
Direcția Administrație Publică Locală,  Roșioru Silviu- consilier local  și următoarele 
persoane: Matei Adelin, Solomon Georgeta, reprezentant de la Conacul Trandafirilor, 
Vlase Gheorghe, Grosu Mărgărit- Revista Verde, Topliceanu Viorica, Alin Nicolescu și alți 
cetățeni. 
          Ședința este deschisă de către domnul viceprimar Ionuţ Apostu: 
Pentru început îmi cer scuze pentru că domnul Primar nu este prezent la această 

dezbatere, m-a delegat pe mine pentru a conduce această dezbatere şi deschid  discuţii pe 
fond privind acest proiect de hotărâre. 
Domnul Silviu Roșioru: 

- Taxele și impozitele de anul acesta rămân aceleași? 
Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 

- Taxele nu se vor modifica. 
Domnul Grosu- Revista Verde: 

- Care au fost cauzele de restricționare a accesului autovehiculelor în parcul Crâng, eu am 
probleme de sănătate și nu pot merge pe jos. 

Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 
- Veniți cu propuneri pentru dezbaterea publică de azi și propuneri la această hotărâre. 

Domnul Matei Adelin: 
- Aceea hotărâre din 1996 de peste 20 ani nu mai poate să își facă efectul, nu putem afla 

care sunt hotărârile care au fost abrogate și cum s-a făcut abrogarea. 
Domnul Secretar Eduard Pistol: 

- HG 24 din 2000 privind tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative stabilește 
cum se abrogă un act normativ. 

Domnul Vlase Gheorghe: 
- În acea perioadă parcul Crâng nu avea nici o restricție, se intra pe poartă mare a 

parcului. Acum,  în urma unui accident s-a interzis intrarea și s-a montat acea barieră. 
Domnul Matei Adelin: 

- Cum putem avea acces la acea hotărâre. 
Doamna Petronela Jipa: 

- Hotărârile se regăsesc la arhivă sau site-ul Primăriei Buzău. Toate hotărârile aprobate de 
consiliu local sunt publice: începând cu 2007 sunt postate pe site, iar pentru perioada 
anterioară ele pot fi puse la dispoziție din arhiva instituției, la cerere. 

Doamna Topliceanu Viorica: 
- De ce până acum nu a fost pusă în aplicare această hotărârea până să înceapă acest 

proces cu cei din Crâng. 
Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 

- Nu mă întrebați pe mine de ce la acel moment nu a fost pusă în aplicare hotărârea de 
către Urbis. Acea zonă este o zonă protejată. 

Domnul Vlase Gheorghe: 
-  Aria protejată este cu privire la plante, trebuie reglementat accesul în parcul Crâng, cine 

greșește să plătească, nu noi distrugem spațiul verde.Propun să se anuleze toate taxele 
și abrogarea acestei hotărâri din 1996. 

Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 
- Taxele nu se pot modifica decât o dată pe an 

Domnul Vlase Gheorghe: 
- Taxa 300 lei/lună este foarte mare pentru noi, plătim taxe pe clădirii și multe alte  taxe, nu 

știu de ce vor să ne denigreze pe noi. Propun o taxă de bun simț de intrare, buzoieni nu 
vor plăti o taxă așa mare, pentru 20 lei nu intră  și nici pentru 300 lei/lună.Trebuie să 



arătați că nu vreți să ne duceți la faliment. Poliția Locală trebuie să aplice amenzi pentru 
cei care greșesc. 

Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 
- Romsilva trebuia să aplice amenzi până acum. 

Domnul Silviu Roșioru: 
- Cum s-a întâmplat să intre în altă lună aplicarea acestei hotărâri dacă ați spus că în luna 

decembrie se fac modificările  la taxele și impozitele locale. 
Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 

- Consiliul Local Municipal din 1996 a dat această hotărâre, este atributul consiliului local 
de a stabili taxele și impozitele. 

Doamna Georgeta Solomon: 
- Tarifele din 1996 nu coincid cu cele din 2018. 

Domnul Alin Nicolescu: 
- Dacă puneți o taxă de 5.000 lei îi duceți la distrugere pe cei din parc, cum să pui 

asemenea taxe, pot da faliment oricând. 
Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 

- Este doar o propunere în acest moment, această taxă vine la propunerea cetățenilor. 
Doamna Georgeta Solomon: 

- La dezbaterea publică nu au venit cetățenii care au propus. 
Domnul Silviu Roșioru: 

- Până acum aceste taxe au fost încasate ilegal, să găsim soluții să putem rezolva această 
problemă. 

Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 
- Pot fi aduse amendamente. 

Doamna Georgeta Solomon: 
- Vrem să se anuleze taxa pentru accesul în parcul Crâng pentru furnizorul de marfă și 

angajați. 
Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 

- Eu vin cu o propunere în Consiliul Local că accesul în parc să vină în limita locurilor de 
parcare. 

Domnul Silviu Roșioru: 
- Propun că accesul să fie în limita locurilor de parcare și accesul gratuit pentru o durată 

de 15 min a tuturor mașinilor. 
Domnul viceprimar Ionuț Apostu: 

-Taxiurile pot avea gratuitate, ei sunt înregistrați și dacă se întâmplă ceva poți să îi tragi 
la răspundere. Propunerile dvs. sunt consemnate într-un proces-verbal  ce va fi dat comisiilor de 
specialitate și  afișat pe site-ul Primăriei Buzău.  
Doamna Georgeta Solomon: 

- Propun ca pentru angajați accesul să fie gratuit iar parcarea mașinile va fi în curtea 
interioară a restaurantului. Accesul pentru angajați să se facă în baza unui abonament. 

Domnul Adelin Matei: Eu propun să  se elimine total orice taxă de acces în parcul Crâng. 
Domnul Alin Nicolescu: 

- Propun  ca cei care vin la evenimente să nu plătească nicio taxă, ei oricum achită alte 
taxe și impozite locale. 

Doamna Georgeta Solomon: 
- Propun să existe o taxă de 10,5 lei pentru ce depășește 15 min staționare ( pentru a 

permite accesul gratuit taxiurilor și al altor mașini care aduc clienți la evenimente) și 
atunci abonamentul nu se justifică. Iar salariații să aibă acces gratuit ( mai ales pentru 
siguranța lor, întrucât pleacă de la local noaptea târziu și nu pot traversa Crângul în 
aceste condiții) și vor parca în curtea interioară.  

 Domnul viceprimar Ionuţ Apostu: Am luat act de propunerile dumneavoastră și întrucât toți 
participanții au luat cuvântul propun sa încheiem această ședință. 
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