ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018 privind stabilirea, la nivelul
municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
22/CLM/18.01.2019, prin care se propune modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr.
294/2018 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2019;
- raportul Direcţiei Finanţe Publice Locale nr. 7.110/18.01.2019;
- 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, republicată;
- prevederile art. 9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 20 din Legea - cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit.
b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 101/26.06.2015 privind aprobarea
Nomenclatorului stradal al Municipiului Buzău;
- prevederile Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 235/2009;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 246/2009, modificată prin Hotărârea
nr. 89/2015 privind stabilirea zonelor la nivelul Municipiului Buzău.
În temeiul art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 45, alin.
(2), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Capitolul C La Anexa nr. 10 – taxele stabilite pentru accesul cu
autovehicule în parcul Crâng se completează și va avea următorul cuprins:

Alineatul a se modifică și va avea următorul cuprins:
a) 1.- Pentru accesul cu autovehicule, în limita locurilor disponibile în parcarea
special amenajată:
- fiecare acces
20 lei/ acces
- abonament
300 lei/lună
2.- Fac excepție de la plata sumelor prevăzute la pct. 1, autovehiculele ai căror
conducători auto fac dovada, prin orice înscris (bon fiscal, factură, notificare prealabilă
din partea operatorului economic, etc.), că au participat la un eveniment organizat.
“c) Taxiurile vor avea acces gratuit, perioada maximă de ședere în parc fiind de
20 de minute.
Nerespectarea perioadei de timp prevăzute la alin. 1 atrage obligația
conducătorului auto al taxiului respectiv de a achita taxa prevăzută la litera a).
d) autovehiculele de aprovizionare vor avea acces gratuit, perioada maximă de
ședere în parc fiind de 30 de minute.
Nerespectarea perioadei de timp prevăzute la alin. 1 atrage obligația
conducătorului auto al taxiului respectiv de a achita taxa prevăzută la litera a).
Dovada efectuării activitații de aprovizionare se realizează cu factura mărfii.
e) Au acces gratuit (o intrare pe zi) autoturismele (maxim două) aparținând
salariaților operatorilor economici care își desfășoară activitatea în parcul Crâng.
Operatorii economici au obligația să comunice primăriei municipiului Buzău
numerele de înmatriculare ale acestor autoturisme.
f) Accesul în parcul Crâng al tuturor autovehiculelor este permis numai în
intervalul orar 6.00-23.00.
Art. 2.- La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr.
230/2018 pentru restricționarea accesului autovehiculelor în parcul Crâng din
municipiul Buzău.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice
Locale, Direcției Poliției Locale, precum și Societatea Comercială Urbis Serv S.R.L.
Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 27 martie 2019
Nr. 73
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un
număr de 19 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 22/CLM/18.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018
privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău,
a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019

În mod obligatoriu, reglementarea accesului în parcul Crâng trebuie să fie
menținută.
Prin HCL nr. 230/2018 a fost aprobată restricționarea accesului tuturor
categoriilor de autovehicule din parcul Crâng, act administrativ care a creat anumite
nemulțumiri în rândul operatorilor economici care își desfășoară activitatea în această
locație.
În încercarea de a satisface interesele cât mai multor destinatari ai acestor
reglementări și ținând cont de părerile emise ulterior adoptării HCL nr. 230/2018, am
considerat că se impune stabilirea unor reguli noi privind accesul în parcul Crâng.
În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi
adoptat în forma redactată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIULUI BUZĂU
- Direcţia Finanţe Publice Locale Nr. 7.110/18.01.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018
privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău,
a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019

În mod obligatoriu, reglementarea accesului în parcul Crâng trebuie să fie
menținută.
Prin HCL nr. 230/2018 a fost aprobată restricționarea accesului tuturor
categoriilor de autovehicule din parcul Crâng, act administrativ care a creat anumite
nemulțumiri în rândul operatorilor economici care își desfășoară activitatea în această
locație.
În încercarea de a satisface interesele cât mai multor destinatari ai acestor
reglementări și ținând cont de părerile emise ulterior adoptării HCL nr. 230/2018, am
considerat că se impune stabilirea unor reguli noi privind accesul în parcul Crâng.
Deoarece la data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr. 230/2018 își va înceta
aplicabilitatea, noile reguli vor fi incluse în HCL nr. 294/2018 privind stabilirea, la nivelul
municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, la Anexa nr.
10, Capitolul C, unde au fost stabilite taxele pentru accesul autovehiculelor în parcul
Crâng, capitol care se va modifica potrivit prezentului proiect.
În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia Finanţe Publice Locale
Laurențiu Vasile

