
                                                            ROMÂNIA 
         JUDEŢUL BUZĂU 

          MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                   -CONSILIUL LOCAL- 
 
 
 

           H O T Ă R Â R E 
        pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor 
tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau  

spaţiilor verzi din municipiul Buzău 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
223/CLM/18.07.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru pentru aprobarea Metodologiei executării 
lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din 
municipiul Buzău; 
 - raportul nr. 20.550/18.07.2018 al Direcției Tehnice; 
            -  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 publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

  - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

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

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificarile și completările ulterioare, 

                                               
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.1.- Se completează Art. 54 din Metodologia executării lucrărilor 
tehnico-edilitare și de refacere a căilor publice sau spațiilor verzi din municipiul 
Buzău, Anexă la Hotărârea nr. 144/2016 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, cu următorul alineat: 
 ”Toate lucrările de intervenție la rețelele tehnico-edilitare trebuie 
semnalizate cu un panou informativ cu dimensiunile 297mm x 420mm (A3) care 
să cuprindă următoarele informații: denumirea lucrării, beneficiar, constructor, 



data începerii, data finalizării, persoană de contact, telefon de contact”, conform 
modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Poliției 
Locale Buzău și al Direcției Tehnice, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu   

 
          
 

 
 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                       Eduard Pistol 
 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 30 august 2018 

Nr.193 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 30 august 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 



 
 

 
 
   ROMÂNIA 

     JUDEŢUL BUZĂU 
    MUNICIPIUL BUZĂU 
         - P R I M A R - 
 Nr. 223/CLM/18.07.2018 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru pentru aprobarea 
Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere 

a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău 
 
 
 

   Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 144 din 25 
august 2016 a fost aprobată Metodologia executării lucrărilor tehnico-edilitare şi 
de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău. 
 Conform acestei metodologii au fost stabilite norme referitoare la 
urmărirea execuției și recepția lucrărilor de refacere a domeniului public afectat, 
inclusiv semnalizarea acestor lucrări. 
 Având în vedere faptul că în momentul de față semnalizarea lucrărilor 
efectuate în domeniul public al municipiului Buzău se face cu ajutorul unor 
indicatoare rutiere, balize direcționale, semafoare, conuri de dirijare, garduri, 
parapeți și cărucioare portsemnalizare, propunem completarea semnalizării cu 
un panou care să cuprindă date despre beneficiarul lucrării, constructor, data 
începerii și finalizării lucrărilor, pentru a se putea identifica imediat de către 
cetățeni și autoritățile locale aspectele privind semnalizarea corectă a lucrării, 
termenele de execuție și de refacere. 
 În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de 
a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău 
în vederea adoptării lui.   
  
 

 P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Direcția Tehnică 

Nr.  20.550/18.07.2018 
 
 

R A P O R T    
 la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru pentru aprobarea 
Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere 

a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 85 din Secțiunea a 5-a ”Semnalizarea 
limitelor laterale ale platformei drumului și a lucrărilor” din Regulamentul de 
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 
(republicată), pentru organizarea circulației pe sectoarele de drum public aflate 
în lucru se instalează indicatoare și balize reflectorizante sau, după caz, 
amenajări rutiere tip ”limitatoare de viteză” și se aplică marcaje, corespunzător 
situației create. 
 Ținând cont de cele menționate mai sus precum și de necesitatea  
identificării imediate de către cetățeni și autoritățile locale a benefiarilor acestor 
lucrări de intervenții, propunem completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 144 din 25 august 2016  pentru aprobarea  Metodologiei 
executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor 
verzi din municipiul Buzău cu un nou alineat la art. 54 conform căruia 
semnalizarea lucrărilor va cuprinde și un panou care să conțină informații  
despre beneficiarul lucrării, constructor, data începerii și finalizării lucrărilor. 
  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 ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.  
 
 

DIRECTOR TEHNIC, 
Anișoara Preda 


