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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea taxei speciale  pentru parcarea autovehicolelor în parcările publice din municipiul Buzău 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară şi în acelaşi timp în 
adunare generală extraordinară a asociatului unic al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 49/CLM/2013, prin care se 

propune modificarea taxei speciale pentru parcarea autovehicolelor în parcările publice din municipiul Buzău, cu 
valabilitate de la 01 mai 2013;   

- raportul Direcţiei Economice, Hotărârea nr. 10 din 19 martie 2013 a consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale "Urbis - Serv" S.R.L. Buzău, avizul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul 
Comisiei patrimoniu şi activităţi economico-financiare a  Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 13, alin. (1), lit. p) din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. 
Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 16/1995 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel cum a fost actualizat 
prin Hotărârea nr. 111/2007. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.b) şi d) şi alin.(4), lit.c) şi alin. (6), lit. a), pct. 16), art.45, alin.(2), lit. c), art. 
49 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi art.191, alin.(1) şi art.196¹, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Incepând cu data de 01 mai 2013 taxa specială pentru parcarea autovehicolelor în parcările 
publice din municipiul Buzău se modifică de la 1,90 lei/oră sau fracţiune de oră la suma de 2,00 lei/oră sau 
fracţiune de oră. 

Art.2.– Hotărârea nr. 147/2005 a Consiliului Local al Munici-piului Buzău şi lit. I din Hotărârea nr. 
175/2012, modificată şi comple-tată prin Hotărârea nr. 13/2013 se modifică în mod corespunzător prezentei 
hotărâri.    

Art.3.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice şi Compartimentului Audit 
Public Intern, precum şi  Societatea Comercială "Urbis Serv" S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Alexandru Dunel 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI  BUZĂU 
Ştefan Nedelcu 
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Hotărârea a fost adoptată cu  22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din totalul celor 23 consilieri în 
funcţie. 


