
 
              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din data de 01.04.2019 
pentru aprobarea documentației privind delegarea  gestiunii serviciului 

comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și  
exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor  

de reședință 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. 
128/CLM/01.04.2019, prin care se propune aprobarea documentației privind 
delegarea gestiunii serviciului de administrare a parcărilor publice pe domeniul 
public al municipiului Buzău; 

- raportul de specialitate nr. 39.528/01.04.2019 al Direcție 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;  

- avizul Poliției Rutiere nr. ______/2019; 
- prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 
cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 128, alin. 1, lit. d din OUG 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 
19, art. 45, alin. (3) 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 Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii 
serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și 
exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
 
         Art.2.- Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii 

serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și 
exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău, 
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, 
Serviciului Administrare Patrimoniu şi Direcţiei Poliţiei Locale, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
      INIȚIATOR 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
                  
 
 
                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                         Eduard Pistol 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 128/CLM/01.04.2019 

 
 

                              
   EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea 
prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru 

administrarea, întreținerea și  exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor 
de reședință din municipiul Buzău   

 
 
       În conformitate cu prevederile art. 128, alin. 1, lit. d, din O.U.G. nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, autorităţile publice locale stabilesc reglementări 
referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite 
categorii de vehicule.  

          Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (3) din Ordonanța nr. 71 
din 29 august 2002 (actualizată) privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, serviciile 
de administrare a domeniului public și privat ”se înființează și se organizează în 
baza unor studii de fundamentare, întocmite din inițiativa autorităților 
administrației publice locale, care vor analiza  necesitatea și oportunitatea 
înființării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica 
sursele de finanțare a serviciului și vor recomanda soluția optimă privind modul 
de organizare și gestionare a serviciilor”  , iar activitățile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat se ” organizează și se desfășoară pe 
baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu. 
 Ținând cont de cele de mai sus au fost întocmite Studiul de oportunitate și 
Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate 
publică pentru administrarea, întreținerea și  exploatarea  zonelor de parcare și 
a parcărilor de reședință din municipiul Buzău, iar prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 49 din 6 martie 2019 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a 
parcărilor pe domeniul public al municipiului Buzău.    

                  Având în vedere cele de mai sus anexez proiectul de hotărâre în vederea 
adoptării de către dvs. în forma şi conţinutul prezentat. 

 
P R I M A R, 

Constantin Toma 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

       Nr. 39.528/01.04.2019 
 

 
   RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oprtunitate 
privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de 

utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și  exploatarea 
zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău   

 
Urmare analizelor realizate asupra parcărilor publice din municipiul Buzău, 

au rezultat mai multe probleme, dintre care amintim:  
-utilizarea ineficientă a locurilor de parcare, în special în zona centrală, în sensul 
folosirii acestora de un număr redus de vehicule, care ocupă locurile respective 
pe o durată mare de timp; 
-existența unor locuri de parcare publice în lungul arterelor principale ale 
orașului, care reduc capacitatea de circulație a arterelor respective, în condițiile 
în care pe străzile secundare există spații neutilizate; 

         -reducerea capacității de circulație pe anumite artere principale ale municipiului 
de către vehicule parcate neregulamentar; 

         - lipsa unui regulament coerent de parcare care sa incurajeze utilizarea 
responsabila în comun a spatiilor publice; 

         -parcarea abuzivă și neregulamentară pe trotuare/zone pietonale, creând 
disconfort și probleme de siguranță pentru pietoni sau bicicliști, 
         Având în vedere cele de mai sus , prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 49 din 6 martie 2019 a fost aprobat Regulamentul de 
organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor pe domeniul 
public al municipiului Buzău, urmând a fi stabilită și modalitatea de delegare a 
gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, 
întreținerea și exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din 
municipiul Buzău, iar în conformitate cu prevederile  Ordonanței nr. 71 din 29 
august 2002 (actualizată) privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, au fost întocmite 
Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului 
comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și  exploatarea  
zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău. 
         În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, în vederea 
adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

ILEANA BĂNUCU 

 


