
 
              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299 din data de 03.12.2020 
pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul  
public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019 

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

ordinară;   
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub 
nr. 404/CLM/03.12.2020; 

- raportul de specialitate nr. 132.161/03.12.2020 al Direcției Tehnice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău;  
 - prevederile art. 128, alin. 1, lit. d din OUG 195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 
         - adresa nr. _________ a responsabilului cu societatea civilă din cadrul 

Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor și 
Secretariat. 

 
          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), c) și d), alin. 
(4), lit. c), alin. (7), lit. s), art. 139, alin. (3), lit. c) și g), coroborat cu art. 5, lit. 
cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

          Art.I.- Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe 
domeniul public al Municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019, 
după cum urmează: 



- la Capitolul V, Secțiunea 3, la Art. 96, după lit. e se introduce lit. f, care va 
avea următorul conținut: 
”Lit. f) Proprietarii de autovehicule electrice beneficiază de următoarele 
facilități: 

-  gratuitate pentru ocuparea locurilor de parcare în parcările de 
reședință din Municipiul Buzău,  

-  gratuitate pentru ocuparea locurilor de parcare din parcările publice cu 
plată din Municipiul Buzău, pentru o perioadă de maxim 2 ore”. 
Art. II.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice 

și S.C. URBIS SERV S.R.L., va 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. 404/CLM/03.12.2020 

 
                               
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe 

domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019 
 

 
          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.  

Astfel, în scopul fluidizării circulaţiei şi pentru o mai bună disciplină în 
trafic, în municipiul Buzău, şi totodată, având în vedere studiul de 
oportunitate privind implementarea unui sistem integrat de management al 
parcărilor publice, a fost aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al 
Municipiului Buzău prin HCL nr. 49/06.03.2020. 

Prin modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al 
Municipiului Buzău, propunem acordarea următoarelor facilități pentru 
proprietarii de autovehicule electrice din Municipiul Buzău: 

-  gratuitate pentru ocuparea locurilor de parcare în parcările de  
reședință,  

-  gratuitate pentru ocuparea locurilor de parcare din parcările publice cu 
plată, pentru o perioadă de maxim 2 ore.  
 La nivelul Municipiului Buzău sunt înmatriculate aproximativ 30 de 

autoturisme electrice. 
          Anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în 
forma şi conţinutul prezentat. 

 
P R I M A R, 

             Constantin Toma 
 
 
 



 
 

             ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Direcția Tehnică 

Nr. 132.161/03.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe 

domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019 
 

Din analiza rezultată în urma Studiului de oportunitate privind 
implementarea unui sistem integrat de management al parcărilor publice a 
reieșit că la nivelul municipiului Buzău, trebuie să se implementeze o politică 
coerentă de reglementare a parcărilor, ce poate conține măsuri privind 
eliminarea parcărilor neregulamentare, instituirea unor taxe pentru parcare, 
controlul accesului şi implicit al parcării în zonele centrale ale municipiilor 
reşedinţă de judeţ etc, în conformitate şi cu Planul de Mobilitate Urbana 
Durabilă. Conform rezultatelor din analizele de trafic din Studiul de 
Oportunitate a fost adoptat prin HCL nr. 49/2019 Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul 
public al Municipiului Buzău, regulament care a fost completat prin HCL nr. 
168/20.07.2020. 

Având în vedere faptul că la nivelul Municipiului Buzău sunt 
înmatriculate aproximativ 30 de autoturisme electrice și că se urmărește 
încurajarea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport, propunerea 
privind acordarea următoarelor facilități pentru proprietarii de autovehicule 
electrice din Municipiul Buzău este oportună: 

-  gratuitate pentru ocuparea locurilor de parcare în parcările de  
reședință,  

-  gratuitate pentru ocuparea locurilor de parcare din parcările publice cu 
plată, pentru o perioadă de maxim 2 ore.  
În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 

introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   
 

 Director executiv, 
Ileana Bănucu 
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