
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 din data de 05.03.2020 
privind aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea unor 

suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Buzău 
 în vederea amplasării de panouri publicitare  

    
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

 - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
73/CLM/05.03.2020; 
 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29.689/05.03.2020 al Serviciului 
Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Buzău; 

- 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; 

- în baza prevederilor art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr. 185/2013 
republicată privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 - republicată privind transparenţa 
decizională în administraţia publică;  
         -  în temeiul art. 129, alin. (6), lit. a), art. 332, art. 333 și urm. din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 - prevederile art. 1.777 şi urm. din Codul civil – Legea 287/2009, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 - recomandările formulate de Camera de Conturi Buzău pentru Raportul 
de audit cu tema „Performanţa serviciului public de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local prin amenajarea, organizarea şi exploatarea 
locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare în perioada 2015-
2017”, înregistrat la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău sub nr. 
19.303 din data de 06.07.2018. 

În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 
139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 297, alin. 1, lit. c), precum şi 
art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art.1.- Se aprobă organizarea licitației publice deschise cu strigare pentru 
închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare. 
        Lista amplasamentelor constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Pe acele amplasamente afectate de sarcini (care nu sunt libere din punct 
de vedere juridic si/sau fizic) nu se vor organiza licitații decât după clarificarea 
situației juridice a acestora. 

Art.2.- Se aprobă stabilirea ca durată a închirierii pentru suprafețele de 
teren scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 
maxim 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți. 

Art.3.- Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la taxa 
pentru ocuparea terenului cu panouri şi corpuri de publicitate şi reclamă stabilită 
prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 346/12.12.2019 privind 
stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
fiscal 2020. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 
346/12.12.2019, Anexa nr.9, lit. g), taxa pentru ocuparea terenului cu panouri şi 
corpuri de publicitate şi reclamă este de 5,23 lei/mp/zi.  

Art.5.- Chiria rezultată în urma licitației rămâne fixă la nivelul anului în care 
aceasta a fost stabilită, urmând a fi indexată  de drept anual, începând cu anul 
următor, cu indicele de inflație prognozat, respectiv aprobat prin Hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, urmând a se regulariza anul următor 
conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul National de Statistică.  

Art.6.- Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.    
         Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Administrare Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcţiei Finanţe Publice Locale, 
precum şi comisia de licitaţie desemnată prin Hotărârea nr. 239/24 august 2017 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
 

         INIȚIATOR 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 

                
                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    
                                          Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 73/CLM/05.03.2020 
      
 

 
                         

R E F E R A T  
privind aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea unor 

suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Buzău 
 în vederea amplasării de panouri publicitare  

   
 

         În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local hotărăște darea în 
administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a 
bunurilor proprietate publică.  

Conform prevederilor art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr. 185/2013 privind 
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate: „amplasamentele aflate în 
proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale destinate 
montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitație 
publică organizată în condițiile legii. Licitațiile pentru se organizează pe zone de 
publicitate sau/și tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu 
regulamentul local de publicitate.” 

În scopul valorificării, propunem închirierea acestor terenuri prin licitaţie 
publică cu strigare pentru o perioada de 5 ani cu plata unei chirii lunare minime 
5,23 lei/mp/zi.  

 Nivelul minim al chiriei a fost stabilit în conformitate cu taxele prevăzute în 
Anexa nr. 9, lit. g), la  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 
346/12.12.2019.  

În sensul celor de mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, 
însoţit de caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi  privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei publice, documente întocmite de serviciul de specialitate, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.  

 
 

                                                  P R I M A R, 
                                     Constantin Toma 
  

 
 
 

 
 
 
 



 
                                                        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Administrare Patrimoniu - 

Nr. 29.689/05.03.2020 
 

 
R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării licitației publice pentru  
închirierea unor suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Buzău 

 în vederea amplasării de panouri publicitare  
 

 Prin adresele înregistrate sub nr. 13.529/2020, 10.110/2020, 9.410/2020, 
13.526/2020 Societățile Comerciale AFFICHAGE ROMANIA S.R.L., MEDIA 
EXPRES  S.R.L., G.M. COM S.R.L., EUROMEDIA GROUP S.A.,  au solicitat 
închirierea unor suprafeţe de teren situate în municipiul Buzău, pentru 
amplasarea unor panouri publicitare în vederea promovării unor evenimente, a 
destinaţiei unor spaţii, lansări de produse, deschideri de magazine, etc. 

Terenurile proprietate publică a municipiului sunt prevăzute în inventarul 
bunurilor proprietate publică a municipiului Buzău, aprobat prin H.G. 1348/2001, 
putând fi închiriate prin licitaţie publică cu strigare, cu plata unei chirii lunare 
minime de 5,23 lei/mp/zi, preţ stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Buzău nr. 346/12.12.2019.   

Terenurile nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de 
proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care 
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi nu formează obiectul unor litigii. 

Conform prevederilor art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr. 185/2013 privind 
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate: „amplasamentele aflate în 
proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale destinate 
montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitație 
publică organizată în condițiile legii. Licitațiile pentru amplasamentele prevăzute 
la alin. (1) se organizează pe zone de publicitate sau/și tipuri de mijloace de 
publicitate, stabilite în conformitate cu regulamentul local de publicitate.” 
     In conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și 
autorizarea mijloacelor de publicitate, prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Buzău nr. 72/27.03.2019 a fost aprobat Regulamentului local de 
publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza 
municipiul Buzău, Judeţul Buzău. 

În sensul celor de mai sus anexăm alăturatul proiect de hotărâre, însoţit de 
caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei publice deschise cu strigare, pentru a fi promovat pe 
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 

ŞEF SERVICIU  
     Marius – Liviu Badiu                                                          Întocmit,                               
                                                                                          Valerică Stoica 
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