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H O T Ă R Â R E 
privind organizarea şi funcţionarea 

Târgului de Crăciun – ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017 
 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară; 

 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 286/CLM/2016, prin care se propune organizarea şi funcţionarea Târgului de 
Crăciun –  ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017;   
 - raportul comun al Serviciului Evidenţă Patrimoniu Licitaţii, Serviciul 
Financiar – Contabil, Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, precum şi avizul 
Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău; 
  - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16), art. 45, alin. (1) şi 
(2), lit. a) 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 organizarea şi funcţionarea pe platoul "Piaţa Dacia" din 
municipiul Buzău, în perioada 01 decembrie 2016 – 25 decembrie 2016, a 
Târgului de Crăciun –  ediţia 2016. 

Art.2.- Se aprobă organizarea şi funcţionarea în parcul "Crâng" din 
municipiul Buzău, în perioada 22 decembrie 2016 – 08 ianuarie 2017, a 
Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017. 
        Art.3.- Se stabileşte programul zilnic de funcţionare a Târgului de Crăciun 
– ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017 între orele 10,00 – 
22,00, iar programul de aprovizionare între orele 8,00 – 10,00 şi 18,00 – 20,00. 
        Art.4.- Patinoarul amplasat pe Platoul Dacia va funcţiona în perioada 
01.12.2016 – 01.02.2017. 
        Art.5.- Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 
300.000 lei pentru organizarea Târgului de Crăciun – ediţia 2016 şi a Orăşelului 
Copiilor  – ediţia 2016/2017, precum şi a celorlalte acţiuni organizate cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă.   
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  Art.6.- Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică prin amplasarea 
construcţiilor provizorii necesare desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări 
servicii şi distractiv – recreative se vor încasa anticipat taxele stabilite prin 
Hotărârea nr. 175/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, sumele 
rezultate făcându-se venit la bugetul local. 

Art.7.- Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţilor din Târgul de 
Crăciun şi Orăşelul Copiilor se va asigura de colectivul prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii 
Publice, Serviciului Evidenţă Patrimoniu Licitaţii, Serviciului Financiar – Contabil, 
Biroului Comerţ  şi  Transporturi Locale, precum şi colectivul prevăzut în anexa 
din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

  consilier Constantin Florescu 
 
 
          

 
                                                                
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                       INSPECTOR CU ATRIBUŢII 
                                                                                          DELEGATE DE  
                                                                                             SECRETAR, 
                                                                                             George Sava 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
Buzău, 14 noiembrie 2016     
Nr. 225 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 14 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi 
pentru, - abţineri şi  - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea  

Târgului de Crăciun – ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017 
 

 
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun organizarea şi funcţionarea 
Târgului de Crăciun – ediţia 2016 precum şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 
2016/2017. 
 Succesul şi aprecierea de care se bucură Târgurile de Crăciun din 
întreaga lume se datorează în mare măsură zonelor în care au fost amplasate, 
de aceea luând în considerare arhitectura şi imaginea deosebită a platoului 
Piaţa Dacia din municipiul Buzău, propun amplasarea Târgului de Crăciun – 
ediţia 2016 în această zonă.  

Propun ca funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2016 să aibă loc în 
perioada 01 decembrie 2016 – 25 decembrie 2016. 

Totodată, având în vedere comunicarea Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Buzău privind vacanţa de iarnă a elevilor, propun ca Orăşelul Copiilor 
să funcţioneze în parcul "Crâng", în perioada 22 decembrie 2016 – 08 ianuarie 
2017. 

Patinoarul amplasat pe Platoul Dacia va funcţiona în perioada 01.12.2016 
– 01.02.2017. 
  Având în vedere cadrul natural existent în parcul "Crâng", propun 
mobilarea cu materiale şi instalaţii specifice acestui eveniment (parcuri de 
distracţii, spaţii comerciale şi prestări servicii, precum şi alte dotări), care vor 
contribui la petrecerea în mod plăcut a timpului liber al copiilor şi elevilor. 

Propun ca programul zilnic de funcţionare a Târgului de Crăciun – ediţia 
2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017 să fie între orele 10,00 – 22,00, 
iar programul de aprovizionare între orele 8,00 – 10,00 şi 18,00 – 20,00. 

Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică prin amplasarea unor 
construcţii provizorii, necesare desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări 
servicii şi distractiv – recreative se vor încasa anticipat taxele stabilite prin 
Hotărârea nr. 175/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, sumele 
rezultate făcându-se venit la bugetul local. 

În vederea organizării şi funcţionării în bune condiţii a Târgului de Crăciun 
– ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017 propun alocarea din 
bugetul local pe anul 2016 a sumei de 300.000 lei.   
 Pe durata funcţionării Târgului de Crăciun şi Orăşelului Copiilor, paza şi 
ordinea publică va fi asigurată de către Direcţia de Poliţie Locală, iar  
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salubrizarea se va efectua de către Societatea Comercială "RER Ecologic  
Service" S.A. Buzău.     
 Pentru organizarea, funcţionare şi coordonarea activităţilor în Târgul de 
Crăciun şi Orăşelul Copiilor propun desemnarea unui colectiv format din 
consilieri locali şi funcţionari din aparatul de specialitate.  
 În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma şi conţinutul redactat. 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
  
 
 

   AVIZĂM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Comisia pentru patrimoniu şi activităţi  

economico-financiare  
  
 

PREŞEDINTE,  
Iulian - Sorin Lazăr 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
  Ionescu Constantin 

 
         
           

                           
 
 
    
 

                                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE:                                                                                                                            
                                                                             INSPECTOR CU ATRIBUŢII 
                                                                                       DELEGATE DE  
                                                                                          SECRETAR, 
                                                                     George Sava 
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- Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii - 
- Serviciul  Financiar – Contabil - 

- Biroul Comerţ şi Transporturi Locale - 
Nr. 286/CLM/2016 

 
 
 

R A P O R T    C O M U N 
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea  

Târgului de Crăciun – ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017 
 
 
 Succesul şi aprecierea de care se bucură Târgurile de Crăciun din 
întreaga lume se datorează în mare măsură zonelor în care acestea au fost 
amplasate, de aceea luând în considerare arhitectura şi imaginea deosebită a 
platoului Piaţa Dacia din municipiul Buzău, propunem amplasareaTârgului de 
Crăciun – ediţia 2016 în această zonă. 
 Propunem ca funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2016 să aibă loc 
în perioada 01 decembrie 2016 – 25 decembrie 2016, cu program zilnic de 
funcţionare între orele 10,00 – 22,00, iar programul de aprovizionare între orele 
8,00 – 10,00, respectiv 18,00 – 20,00. 

Pe de altă parte, din experienţa anilor anteriori a rezultat faptul că Parcul 
"Crâng" din municipiul Buzău dispune de ambientul şi suprafaţa necesară 
pentru organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a Orăşelului Copiilor. 
 Având în vedere comunicarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Buzău, 
potrivit căreia vacanţa de iarnă este stabilită pentru perioada 24 decembrie 
2016 – 08 ianuarie 2017, propunem ca funcţionarea Orăşelului Copiilor să aibă 
loc în perioada 22 decembrie 2016 – 08 ianuarie 2017, cu program zilnic de 
funcţionare între orele 10,00 – 22,00, iar programul de aprovizionare între orele 
8,00 – 10,00, respectiv 18,00 – 20,00. 

Patinoarul amplasat pe Platoul Dacia va funcţiona în perioada 01.12.2016 
– 01.02.2017. 
 În Orăşelul Copiilor se vor amplasa spaţii comerciale şi de prestări 
servicii, construcţii provizorii (chioşcuri, rulote, tonete), parcuri de agrement, 
figurine cu imagini şi personaje îndrăgite de copii din poveşti şi desenul animat, 
precum şi alte dotări ce vor contribui la petrecerea timpului liber al copiilor într-
un mod cât mai plăcut. 
 Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică prin amplasarea unor 
construcţii provizorii necesare desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări 
servicii şi distractiv – recreative se vor încasa anticipat taxele stabilite prin 
Hotărârea nr. 175/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, sumele 
rezultate făcându-se venit la bugetul local. 
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În vederea amenajării Târgului de Crăciun, a Orăşelului Copiilor, precum 
şi asigurarea celorlalte activităţi specifice sărbătorilor de iarnă estimăm ca fiind 
necesară suma de 300.000 lei, sumă care urmează a fi alocată din bugetul local 
pe anul 2016.  
 Pe toată perioada de funcţionare se va asigura paza şi ordinea publică de 
către Direcţia de Poliţie Locală, iar menţinerea curăţeniei prin serviciile prestate 
de Societatea Comercială " RER Ecologic Service " S.A. Buzău.  
 Pentru buna organizare, funcţionare şi coordonare a activităţilor din Târgul 
de Crăciun, Orăşelului Copiilor şi a celorlalte activităţi din municipiul Buzău 
specifice sărbătorilor de iarnă, propunem desemnarea unui colectiv format din 
consilieri şi funcţionari din aparatul de specialitate care se va ocupa în 
exclusivitate de stabilirea şi luarea măsurilor necesare. 
  În sensul celor de mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre 
pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 
 
 

 
 
 

       SEF SERVICIU,                 SEF SERVICIU,                        SEF BIROU, 
        Titus Samoilă                      Robert Mareş                      Garofiţa Iordache 
                                                                
 
  
                                                                       
 
 
 
 
 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 



                                                                A N E X A 
                                          la Hotărârea nr. 225  din 14 noiembrie 2016   
                                           a Consiliului Local al Municipiului  Buzău 
 
 
 

C O M P O N E N T A 
colectivului de organizare şi coordonare a 

Târgului de Crăciun–ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor–ediţia 2016/2017 
 
 
 

1.- Andrei Neder - viceprimar; 
 
2.- Ionut-Sorin Apostu - viceprimar; 

 
3.- Daniel Lambru - consilier ; 
 
4.- Silviu-Laurentiu Roşioru - consilier ; 
 

 5.- Constantin Ionescu - consilier ; 
 

6.- Robert Mares - şef serviciu; 
 
7.- Titus Samoilă – şef serviciu; 
 

  8.- Garofiţa Iordache - şef birou; 
 

                  9.-Teodor Anastasiu - şef serviciu. 
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