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     ROMÂNIA 
                                             JUDEŢUL BUZĂU 
                                           MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                   -PRIMAR- 

 
 
 
                                                   DISPOZIȚIE 

 privind convocarea în şedinţă ordinară  
a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: 
Având în vedere: 
- prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), 

lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

DISPUNE: 
 

  Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă 
ordinară, pentru marți, 22 decembrie 2020, ora 09,00, şedinţă care va avea 
loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul 
Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 
24).     
 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:  
1.- depunere jurământ consilier local supleant Georgică Mănoiu; 

 2.- proiect de hotărâre privind rectificarea 10 a bugetului municipiului 
Buzău, pe anul 2020; 

3.- proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, 
a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 
3,8%; 

4.- proiect de hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, 
a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021; 

5.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% 
începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca 
urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora; 

6.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% 
începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca 
urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora - 2;  

7.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% 
începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca 
urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora - 3;  
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 8.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% 
începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca 
urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora; 

9.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% 
începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca 
urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora - 2; 

10.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 
200% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul 
Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 
– 3; 

11.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 
300% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul 
Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora; 

12.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 
300% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul 

Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 
- 2; 

13.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 
400% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul 
Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora; 

14.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 
500% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul 
Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora; 

15.- proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 
500% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul 
Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 
- 2; 

16.- proiect de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor  
aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes 
local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău; 

17.- proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi 
funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale 
"Urbis-Serv" S.R.L. Buzău; 

18.- proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr. 202/02.09.2020 privind constatarea încetării 
mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV 
S.R.L. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu; 

19.- proiect de hotărâre privind vacantarea posturilor de membri ai 
consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L., 
aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de 
administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație și aprobarea 
Planului de selecție pentru administratorii societății RAM TERMO VERDE 
S.R.L. Buzău; 
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20.- proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Tehnico-
Economice la nivelul UAT Municipiul Buzău; 
 21.- proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 
Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a 
lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier 
național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului 
Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018; 

22.- proiect de hotărâre privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot   
pentru municipiul Buzău; 

23.- proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză 
a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul 
locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului 
Buzău; 

24.- proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 
2021, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor sociale din fondul 
locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

25.- proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru anul 2021, 
la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

26.- proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative 
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului, 
situată în municipiul Buzău, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter; 

27.- proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala 
Postliceală Sanitară Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât 
cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv "Iolanda Balaș - 
Söter" situat în municipiul Buzău, aleea Școlilor nr. 1; 

28.- proiect de hotărâre privind propunerea de declarare a unui teren 

ca bun de uz și de interes privat local – 1; 

29.- proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini 
a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua  32, 
a doamnei Negoiță Steliana; 

30.- proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, situate în bulevardul 
Republicii, bl. 12A, 12B; 

31.- proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie - martie 
2021; 

32.- alte probleme ale activității curente. 
Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția 

consilierilor locali în format electronic. 
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de 

consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău. 
Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului 

Buzău.  
Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost 

indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare. 
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Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a 
primăriei, www.primariabuzau.ro 

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul 
Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei dispoziţii. 

 
 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
         Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 

  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                             Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 16 decembrie 2020         

Nr. 947 

http://www.primariabuzau.ro/
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