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ARHITECTURA
1. Plan încadrare în teritoriu sc.1:25.000
2. Plan situatie existentã – disfunctionalitãti sc1:10.000
3. Plan reglementãri urbanistice zonificare sc.1:10.000
4. Plan de utilitate publicã sc.1:10.000
5. Plan U.T.R. – Unitati teritoriale de referinta
6. Plan monumente istorice
7 ÷ 39 Planuri detalii amplasamente monumente anexe PL 1 ÷ PL 33
40 ÷ 70 Planuri UTR 1 ÷ UTR 31

A1
A2
A3
A4
A5
A6
PL 1 ÷ PL 33
UTR 1 ÷ UTR 31

ECHIPARE EDILITARA A + C
71. Plan echipare edilitara retele apa + retele canalizare sc.1:10.000
72. Plan retele de conducte si canale de irigatie si desecare

A+C 1/2
A+C 2/2

INSTALATII TERMICE + GAZE
73. Plan echipare edilitara – retele termice + retele gaze sc.1:10.000

R.T.+R.G1/1

ECHIPARE EDILITARA INSTALATII ELECTRICE
74. Plan echipare edilitarã – instalatii electrice + teleconice sc.1:10.000

I.E.1/2

CAI DE COMUNICATIE
75. Plan incadrare in teritoriu – cai de comunicatie
76. Plan cai de comunicatei si transport – circulatie rutiera municip.

D1/25
D 2/25

77. Profil transversal nr.1 – DN10 – existent
Profil transversal nr.2 – DN10 – existent

D 3/25

78

Profil transversal nr.3 – DN10 – existent
Profil transversal nr.33 – DN10 – propus

D 4/25

79

Profil transversal nr.4 – DN10 – existent
Profil transversal nr.34 – DN10 – propus

D 5/25

80

Profil transversal nr.5 – DN2B – existent

D 6/25
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Profil transversal nr.35 – DN2B – propus

81. Profil transversal nr.6 – DN2B – existent
Profil transversal nr.36 – DN2B – propus

D 7/25

82. Profil transversal nr.7 – DN2B – existent
Profil transversal nr.8 – DN2B – existent

D 8/25
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Profil transversal nr.9 – DN2B – existent
Profil transversal nr.37 – DN2B – propus
Profil transversal nr.10 – DN2 – existent

D 9/25

84. Profil transversal nr.10 – DN2 – existent
Profil transversal nr.11 – DN2 – existent

D 10/25
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Profil transversal nr.12 – DN2 – existent
Profil transversal nr.13 – DN2 – existent

D 11/25

86

Profil transversal nr.14 – DN2 – existent
Profil transversal nr.15 – DN2 – existent

D 12/25
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Profil transversal nr.16 – DN2 – existent
Profil transversal nr.17 – DN2 – existent

D 13/25

88. Profil transversal nr.18 – DN2 – existent
Profil transversal nr.19

D 14/25

89. Profil transversal nr.20 – DN2 – existent
Profil transversal nr.21 – DN2 – existent

D 15/25

90. Profil transversal nr.22 – DN2 – existent
Profil transversal nr.25 – DN2 – existent

D 16/25
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Profil transversal nr.23 – DN2 – existent
Profil transversal nr.24 – DN2 – existent

D 17/25
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Profil transversal nr.26 – DN2 – existent
Profil transversal nr.27 – DN2 – existent

D 18/25
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Profil transversal nr.26 – DN2 – existent
Profil transversal nr.29 – DN2 – existent

D 19/25
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Profil transversal nr.30 – DN2 – existent
Profil transversal nr.31 – DN2 – existent

D 20/25

95

Profil transversal nr.32 – DN2 – propus

D 21/25

96

Profil transversal nr.39 – DN2 – existent

D 22/25

.
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Profil transversal nr.40 – DN2 – existent
97. Intersectie “A”

D 23/25

98. Intersectie “B”

D 24/25

99. Intersectie “C”

D 25/25

ARHITECTURA
PLANURI DETALII ANEXE sc.1:1000
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anexa I – Zona centrala str. Cuza Voda, str. Marghiloman
- I/1 - Palatul Comunal – Primãria
- I/2 - Hotel Coroana – bd. N. Balcescu nr.1
- I/3 - Bisierica Nasterea Maicii Domnului, str. Clementei nr.20
- I/4 - Scoala Speciala nr.1, str. Al. Marghiloman nr.30
- I/5 - Han str. Al. Marghiloman nr.2, Han str. Al. Marghiloman nr.2,
- I/6 – Templul Comunitatii evreiesti str. Al. Marghiloman nr.29
- I/7 – Casa str. Grivitei nr.1, casa str. Grivitei nr.9
- I/8 – Casa str. Bistritei nr.7
Anexa II - Zona centrala str. Ostrovului, str. Independentei
- II/1 – Colegiul National “Mihail Eminescu”, str. Independentei nr.22
- II/2 – Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescu”, str. Unirii nr.140
- II/3 – Casa str. Panduri nr.3, Casa str. Panduri nr.9
- II/4 – Casa str. Ostrovului nr.29
- II/5 – Casa Hortensia Papadat Bengescu, str. Independentei nr.53
Anexa III – B-dul N. Bãlcescu, str. Sava Gotul, str. Col. Buzoianu
- III/1 – Tribunalul Judetean, bd. N. Balcescu nr.8
- III/2 – Scoala Generala nr.1, bd. N. Balcescu nr.28

Anexa IV – B-dul N. Bãlcescu
21. - IV/1 – Casa str. Patriei nr.78
22. - IV/2 – Muzeul Judetean Buzau, bd. N. Balcescu nr.50
Anexa V – str. Bistritei, str. Bucegi
23. - V – Casa “Ion Andreescu”, str. Tudor Vladimirescu nr.23
Anexa VI – B-dul Gãrii
24. - VI/1 – Spitalul Gârlasi, str. Plevnei nr.26
25. - VI-2 – Casa muzeu etnografie si arta populara, str. Rãzboieni nr.8
26. - VI/3 – Liceu Pedagogic “Spiru Haret” , str. Spiru Haret nr.6
27. - VI/4 – Colegiul National “B.P.Hasdeu”, str. Gãrii nr.1
28. - VI/5 – Biserica “Buna Vestire” , str. Bistritei nr.53
29. - VI/6 – Casa bd. Garii nr.14, Casa bd. Garii nr.15,
Gradinita nr.6 bd. Garii nr.6, Casa bd. Garii nr.21
Anexa VII – Zona Gãrii
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30 - VII/1 – Casa Sãrari, str. Plevnei nr.1
31. - VII/2 – Casa Vladimir Maximilian si Nicolae Leonard, str. T. Leonard nr.2
32. - VII/3 – Restaurantul I.L. Caragiale, Piata Garii nr.2
Anexa VIII – Ansamblul Episcopiei Buzãului
33. - VIII - Ansamblul Episcopiei Buzãului
Anexa IX – Parcul Marghiloman
34. - IX – Conacul Marghiloman (Vila Albatros) si anexe, str. Plantelor nr.1
Anexa XII – Ansamblul Bisericii Adormirea Maicii Domnului
35. - XII -Bisericia “Adormirea Maicii Domnului” si Turn clopotnita, str. Brosteni nr.13
Anexa XIII – Biserica Sfântul Nicolae
36. - XIII – Biserica “Sfântul Nicolae”, str. Leului nr.12
Anexa XIV – Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena
37. - XIV – Biserica “Sfintii Imparati Constantin si Elena”, str. Primãverii nr.3
Anexa XV – Uzina electrica str. Maresal Averescu
38. - XV – Uzina electrica, str. Maresal Averescu nr.3
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PR NR. 1200/2955 – 1200/3028
DENUMIRE PROIECT: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUZAU – pr.nr.1200/2955
COMPLETARE P.U.G. LIMITA INTRAVILAN ZONA SUD-VEST
pr.nr.1200/3028
FAZA: P.U.G.

MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoastere a documentatiei
-

Denumirea lucrarii - PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU
PR NR. 1200/2955

COMPLETARE P.U.G. LIMITA INTRAVILAN ZONA
SUD-VEST PR NR. 1200/3028
- Beneficiar

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

- Proiectant general

- S.C." PROIECT BUZAU" S.A.

- Data elaborarii

- decembrie 2006

1.2. Obiectul lucrarii
Planul urbanistic general stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare a
localitatii Buzau pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente. Valabilitatea lui
este pe o perioada de 5 - 10 ani.
Tinând cont de noile tendinte de dezvoltare a municipiului, precum si de realizarea
unor investitii importante a apãrut necesarã întocmirea prezentei documentatii, prin care
se doreste reactualizarea propunerilor P.U.G.-lui Municipiului Buzãu, cu o noua strategie
lucrativa care sã solutioneze problemele ivite si sã rãspundã comenzii beneficiarului.
S-a prezentat propunerea de completare a limitei intravilanului municipiului Buzau
in zona de sud-vest a localitatii, conform comenzii beneficiarului.
1.3. Surse documentare

-

- Respectarea legislatiei in vigoare - legea 50/1991 cu modificari si
complectãri prin Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea nr.199/2004,
Ordinul M.L.P.A.T. nr.91/2 din 1991;
Propuneri P.U.G. 1999 aprobat pentru Municipiului Buzau;
Lista monumente istorice si situri arheologice din judetul Buzau
Planuri cadastrale 1:5.000, 1:10.000 si 1:50.000;
Studiul zonei preorasenesti a municipiului Buzau/1987;
Studiul amenajarii hidrotehnice a râului Buzau (ISPH Bucuresti).
Planuri Urbanistice Zonale aprobate pe raza administrativã
a Municipiului Buzãu
Planuri urbanistice de Detalii aprobate în Municipiului Buzãu
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
2.1. RELATII IN TERITORIU
2.1.1. STUDIU GEOTEHNIC SI HIDROGEOLOGIC
Consideratii generale
Prezentul studiu de fundamentare a fost întocmit în vederea cunoasterii din punct
de vedere litologic al teritoriului pe care s-a dezvoltat Municipiul Buzãu, cât si a zonelor în
care terenul necesitã mãsuri de îmbunãtãtire pentru a putea fi construit.
GEOMORFOLOGIC
Municipiul Buzãu s-a dezvoltat pe malul drept al râului cu acelasi nume în zona în
care acesta pãrãseste terasele înalte intrând în zona de ses, mai exact apartine
subunitãtii denumite Câmpia de divagare Buzãu – Cãlmãtui, care împreunã cu câmpia
Buzãu-Siret ce se aflã în partea stângã a râului Buzãu formeazã Câmpia Românã de est.
Litologic zona se caracterizeazã printr-o varietate de faciesuri specifice
formatiunilor de con de dejectie cu stratificatie încrucisatã, de cele mai multe ori stratul
fiind înlocuit de depuneri sub formã de lentile de diferite dimensiuni.
Astfel, la suprafatã se întâlnesc pâmânturi fine, ca argile si prafuri (uneori cu
intercalatii lenticulare de mâluri) cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 – 8 m, de vârstã
Cuaternar-Holocen urmate în adâncime de depunerile grosiere apartinând conului de
dejectie al râului Buzãu, care se dezvoltã la adâncimi de cca 30 m constituite din
elemente mai mari (bolovãnis cu pietris) la partea superioarã si mai mãruntã (nisip cu
pietris) la cea inferioarã. In continuare pânã la cca 200 m adâncime apar “Stratele de
Cândesti” care apartin Pleistocenului inferior si care sunt reprezentate de un complex de
pietris, nisip si bolovãnis cu intercalatii argiloase.
HIDROLOGIA
Din punct de vedere hidrologic zona este legatã de râul Buzãu, care în decursul
timpului geologic, dar si în prezent a format un bazin subteran apreciabil ca dimensiuni pe
care îl alimenteazã permanent.
Hidrogeologic – zona se caracterizeazã prin prezenta apei subterane la adâncimi
de 8 -12 m, aceasta fiind cantonatã atât în depozite grosiere apartinând conului de
dejectie al râului Buzãu, cât si în stratele de Cândesti de sub accestea, cele douã strate
fiind în legãturã hidraulicã directã.
CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A TERENULUI
Terenul care constituie zona “activã” a fundatiilor corespunde în cea mai mare
parte cu grosimea colmatãrii albiei vechi si a conului de dejectie dupã ce râul Buzãu s-a
retras treptat cãtre est, retragere generatã de intensele procese de subsidentã ale
Câmpiei de est.
Aceste depozite sunt de tipul argilelor, prafurilor si nisipurilor medii si fine.
Complexul argilos-prãfos
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Acest complex întâlnit în marea majoritate a forajelor de cercetare geotehnicã
efectuate pe teritoriul municipiului Buzãu. Grosimea acestuia este diferitã, mai mare în
partea de vest a orasului si mai micã în est.
Argilele gãlbui, lutoase în partea de est sunt în general plastic consistente, cu
grosime micã trecând in prafuri nisipoase sau nisipuri prãfoase ce fac trecerea gradatã
spre orizontul grosier din bazã.
In partea de vest si sud-vest argilele gãlbui sunt tari, contin carbonat de calciu
diseminat în masã, trecerea spre orizontul grosier fãcându-se printr-un strat subtire de
nisip fin sau mediu.
Caracteristic pentru aceastã zonã este existenta peste argilele gãlbui a unui strat
de 1-2 m de argilã neagrã montmoriloniticã higroscopicã care conferã acestei argile
capacitatea de contractie – umflare. Presiunea de umflare a acesteia este de 1,0 – 2,0
KN/mp.
Complexul nisipos
Complexul nisipos traverseazã orasul pe directia NV-SE si reprezintã ultima albie a
râului Buzãu, înainte de retragerea în albia actualã, si care a fost colmatatã în scurt timp
cu nisipuri medii si fine cu o grosime de 2 – 3 m, dupã care urmeazã pietrisurile.
In cadul acestei zone s-au depistat local lentile de mâl între nisip si pietris,
dimensiunea acestora fiind variabilã. Depistarea acestor lentile cât si dimensiunea lor se
face doar prin cercetarea fiecãrui obiectiv în parte. Din punct de vedere geotehnic aceste
nisipuri sunt afânate sau cu îndesare medie, iar granulometric sunt susceptibile lichefierii
în conditii geodinamice.
Mâlurile fac parte din categoria terenurilor moi de fundare dacã au un continut de
materii organice mai mic de 5%.
Sarcini climatice
- sarcina datã de vânt
= 0,45 KN/mp – conform STAS 101001/21-92
- sarcina datã de zãpadã = 1,20 KN/mp – calculatã la inãltimea de 10 m
deasupra terenului conform STAS 101001/20-90
Adâncimea de înghet este de 0,85 m conform STAS 6054/77
Seismicitate
Din punct de vedere seismic terenul se încadreazã în zona “B” de intensitate
macroseismicã, având coeficientul de seismicitate Ks = 0,25 iar perioada de colt Tc = 1,5
sec., conform Normativ P100/92-96.
In zonã se produc cutremure cu epicentrul în zona Vrancea, cu intensitate de 5°-7°
si secundar cutremure de origine ponticã sau prebalcanicã cu intensitate redusã de
pânã la 4° - 5°.
CONCLUZII
Acest studiu a fost întocmit pe baza forajelor de cercetare geotehnicã efectuate
anterior in zona din sud-vestul municipiului ce urmeaza a fi introdusa in intravilan,
întocmindu-se o hartã cu raionarea geotehnicã.
Astfel putem spune cã orasul s-a dezvoltat pe malul drept al râului Buzãu, în partea
nord-esticã a conului de dejectie, pe terasa inferioarã. Colmatarea treptatã a vechilor albii
minore a râului s-a fãcut în general prin depunerea de material fin de provenientã
aluvionarã, dar si deluvial-proluvialã în partea de nord si nord-vest cum ar fi argile, prafuri,
nisipuri prãfoase.
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Acest mod de depunere a condus la acoperirea argilei galbene prezentã în cea
mai mare parte a teritoriului cu argilã negricioasã contractilã.
De asemenea între orizontul aluvionar constituit din nisip întâlnit în zona centralã a
teritoriului si orizontul aluvionar grosier (pietris si nisip) s-au interceptat lentile de mâl cu
caracteristici fizico-mecanice slabe.
Zona ce urmeaza a fi introdusa in intravilan este constituita din punct de vedere
litologic din argile negricioase in suprafata cu grosimi de cca 1,0 m impermeabile, urmate
in adâncime de complexul aluvionar fin (argile prafoase, prafuri argiloase) cu un bogat
continut de sãruri si calcar. Existenta argilei negricioase contractile impermeabile la
suprafata duce la fenomenul de bãltire a apelor din precipitatii nepermitând drenarea
acestora spre orizontul grosier situat la adancimea de cca 3,0 – 4,0 m. Bãltirea apelor se
datoreaza si faptului ca nivelul terenului natural este mai coborât cu cca 1,0 m fata de
cotele drumurilor cu care se invecineaza amplasamentul.
Astfel in vederea amplasarii viitoarelor constructii pe acest perimetru este
necesarã verificarea fiecãrui amplasament în parte tinând cont de prezenta argilelor
contractile, a argilelor cu un continut mare de sãruri (sãrãturi).
Din punct de vedere al stabilitatii terenului suprafata ce urmeaza a fi introdusa in
intravilan este perfect stabila aflându-ne in zona de câmpie.
2.1.2. FACTORI CLIMATOLOGICI SI PRINCIPALELE CARACTERISTICI
Datorita asezarii sale geografice la limita de contact dintre Câmpia Bãrãganului si
Subcarpatii de Curbura, orasul Buzau se afla sub actiunea cu prioritate a centrilor barici
ai Europei sud-estice si nord-estice. Aceasta dinamica si invazie succesiva de mase
de aer se asigura in centrele barice principale - anticiclonul Azorelor, anticiclonul
Siberian,
ciclonii mediteraneeni ca si cei care se deplaseaza de-a lungul
meridianelor imprima climei caractere termice si hidrice specifice regiunilor temperat
continentale excesive.
In zona de amplasare a municipiului Buzau, cu orientare NV-SE, cu o
deschidere larga spre nord, est si sud, la est de lantul Carpatilor, se fac resimtite
indeosebi efectele maselor de aer generate de maximul Azorelor in timpul verii - si de
cel euroasiac in timpul iernii.
Acest climat se regaseste in numarul mare de zile de iarna si inghet, cca 120 zile
cu raciri puternice ale temperaturii, alaturi de numarul de zile calduroase, cca 130 zile un
regim de vara cu valori ridicate, cu temperatura excesiva si seceta prelungita.
Ca disfunctionalitate a regimului de temperatura sunt considerate temperaturile
extreme - atat maxime, cat si minime, care conduc la un numar de zile tropicale de peste
25 zile vara si 16 zile cu temperaturi sub minus 10°C iarna.
Aceste
temperaturi impun masuri corespunzatoare pentru activitatile din
agricultura. De asemenea, în perioada friguroasã în spatiile ce necesitã încãlzire trebuie
asigurata o temperaturã adecvatã din radientul termic al orasului.
Precipitatiile prezinta un deosebit interes practic atat pentru desfasurarea vietii
biologice din orice domeniu, si mai cu seama influenteaza mediul ambiental al localitatii.
Cantitatile anuale de precipitatii masoara cca 500 mm. Sunt posibile exceptii, ca
cele din prezentul an 2005, în care cantitatile mari de apã din precipitatii sã producã
pagube deosebite. Râul Buzãu situat la nord, în zona limitrofã a intravilanului municipiului
Buzãu a avut o crestere considerabilã a debitului care a dus la prãbusirea podului spre
Mãrãcineni, cu consecinte grave care a afectat circulatia pe drumul european E85.
Originea si frecventa maselor de aer care afecteaza zona orasului Buzau sunt
puse in evidenta de frecventa si viteza vantului pe urmãtoarele directii:
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- masele de aer de origine polar-continentala reci si uscate provenite din directiile
N, N-E si E, sunt
caracteristice sezonului rece si ating maximum de frecventa
multianual 37,20%;
- masele de aer tropical de origine tropical maritima si tropical continentala
S-SE-SV au frecventa moderata si de intalnesc in perioada calda cu ploi torentiale,
dar si in anotimpul rece, cu ninsori abundente.
In timpul calduros predomina vantul de N-NE - 33,5%, urmat de vantul NV - 24,7%;
vantul de SV - 9,5%.
In timpul friguros - vantul de N-NE cu predominanta 41,3% si cel SV - 20,7%.
Viteza vantului pe directii - in anotimpul friguros 4,4 m/s pana la 5,5 m/s; in timpul
calduros - 3 m/s - 4,5 m/s.
Particularitati microclimatice in zona orasului Buzau
Relieful regiunii in care este situat orasul Buzau, nu prezinta denivelari
importante, el detine o inclinare a glacisului pe care este amplasat de la NV spre SE si
altitudinea absoluta 96 m in NV.
Textura drumurilor orientata diferit, complexitatea suprafetei construite modifica
si amplifica anumiti factori climatici, producand un disconfort urban, temperaturi
foarte scazute sau ridicate, curenti, turbioane, evapotraspiratie ridicata, spulberari de
zapada si mai ales depuneri de particule de praf, zgura, cenusa.
Neomogenitatea suprafetei active din oras descrisa mai sus creeaza particularitati
locale ale climatului urban astfel:
1. Sectorul climatic industrial - feroviar - zona cu o accentuata impurificare a
aerului cu fum, funingine, zgura, praf, gaze, noxe, cu o temperatura mai ridicata,
frecventa cetei si vegetatie arboricola redusa.
2. Sectorul climatului rezidential cu urmatoarele microclimate:
a) microclimatul constructiilor regim parter - cu strazi sistematizate, spatii verzi
in gradinile particulare, circulatia autovehiculelor moderata, umezeala aerului ridicata,
confort pentru locuitori;
b) microclimatul regimului inalt de constructii - P+6, P+10 etaje aflate pe arterele
de circulatie moderne - categoria II-a de o parte si alta, insiruite sub forma unui "tunel"
locuinte si dotari, cu elemente de vegetatie arboricola sporadica, umezeala relativ
redusa, prezenta curentilor "turbioane", fenomen de "ecranizare" pentru constructiile
regim P+4 aflat in spatele lor, poluarea sonora accentuata;
c) microclimatul cartierelor marginase - regim P+4 - panouri mari - sistematizare
verticala redusa, vegetatie arborescenta nesemnificativa, umezeala relativ redusa, cu
expunere totala la vanturile predominante, un mare disconfort urban asupra mediului
ambiental;
d) microclimatul de padure si parcuri - cuprinde zonele adiacente Padurii Parc Crang, Parcului Marghiloman, Iazului Morii, parcului si elesteului de la Sala
Sporturilor care genereaza permanent spre oras o dinamica locala sub forma de briza ce
mareste umezeala aerului, favorizeaza temperaturi moderate si prezinta un confort
urban ridicat.
3. Sectorul de climat periurban - zona polarizata de reteaua hidrografica a raului
Buzau - este raspandit in afara zonei orasenesti, dar face parte integranta din
ambientul orasului, propice dezvoltarii legumiculturii si destinderii locuitorilor, prezinta
mari rezerve naturale - necesita modalitati de conservare a resurselor si calitatii mediului.
Vegetatia
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Vegetatia naturala ierboasa si arboricola constituie una dintre componentele de
baza ale mediului geografic, structura si compozitia sa floristica fiind elemente
semnificative ale calitatii mediului.
Pâlcurile de pãdure reprezentate de Pãdurea Parc Grâng in suprafata totala
de 180 ha si câteva perdele de protectie, "Crangul" Buzaului au apartinut padurilor de
stejar si frasin care se intindeau in trecut in toata Câmpia Baraganului.
In zona parcului Marghiloman si Parcul Tineretului întâlnim arbusti decorativi mahonia, forsithia, iasomia, merisorul, vegetatie tânãrã cu arbori si arbusti din speciile
autohtone.
Perdelele de protectie situate in lungul râului Buzau cuprind specii de salcami si
plopi fara valoare peisagistica.
In municipiu este declarat monument al naturii stejarul secular de pe str.
Crizantemelor - Quercus robur,
Resurse ale solului si subsolului
Asezarea geografica a municipiului Buzau prezinta anumite particularitati in
existenta si exploatarea resurselor naturale.
Organizarea teritoriului s-a facut in raport direct cu relieful si existenta râului
Buzãu de la care si-a primit chiar si numele. Din albia râului sunt exploatate
numeroase cantitati de balast, nisip si pietris, prin unitatile de balastiera. Aceste
produse constituie materia prima pentru unitatile de materiale de constructie si sectiile de
drumuri.
Solurile existente pe raza teritoriului municipiului sunt propice culturilor irigate,
precum si cerealelor.
2.1.3. INCADRAREA IN RETEAUA DE LOCALITATI A JUDETULUI
Orasul Buzau este prima localitate ca marime a judetului cu acelasi nume,
avand rol de oras – municipiu, resedinta de judet.
Municipiul Buzau cu functie administrativa si politica se caracterizeaza printr-o
economie complexa, industrie diversificata pe ramuri, agricultura.
Prin pozitia sa in teritoriul tãrii, oras amplasat la intretãierea drumurilor principale
judetene si europene, nod de cale ferata spre Moldova, orasul Buzãu, a avut si are un rol
important în dezvoltarea comertului, pãstrând pânã în ziua de azi traditia de organizare a
târgurilor de varã (Drãgaica) si a celor din toamnã, facilitând schimburile de mãrfuri din
zonele limitrofe judetului.
Aceste functiuni dezvoltate in timp au atras populatia din teritoriu si dotarile
importante pentru judet.
Scurt istoric al municipiului Buzau.
Municipiul Buzău este aşezat în sud-estul României la o altitudine de 101 m faţă
de nivelul mării, având coordonatele 45°09" latitudine nordică şi 25°5" longitudine estică.
Are o suprafaţă de 81,3 km2 şi o populaţie de 146.926 locuitori (la 1 iulie 2001).
S-a descoperit un complex de locuire specific culturii Gumelniţa în parcul Crâng,
din mileniul 4 î.Hr. un mormânt aparţinând epocii bronzului, cultura Monteoru (2200 1100 î. Hr.) tot în Crâng precum şi complexe de locuire getodacice în zona industrială
Buzău-Sud şi în zona străzilor Bucegi- Bistriţei.
Prima menţiune documentară despre râul Buzău (pe malul căruia se găsea cu
siguranţă un polis) se referă la faptele, credinţa ortodoxă şi martiriul lui Sava de la Buzău,
înecat la 12 aprilie 372 în apa râului Mousaios (Buzău) de către goţii necreştinaţi conduşi
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de Athanaric (documentul "Pătimirea Sfântului Sava", redactat în anul 376, se păstrează
în copii la Biblioteca Vaticanului şi Biblioteca "San Marco" din Veneţia). Pe teritoriul
municipiului s-au găsit monede din toată perioada secolelor IV-XIII. Descoperirile
arheologice au dovedit o amploare deosebită a vieţii economice şi sociale pe un spaţiu
extins (la sud de calea ferată - Târgul Drăgaica - Atelierele ACR - depozit UJCC).
Giecomo Di Petro Luccari, aflat la Curtea lui Mihai Viteazul, consemnează, citând
documente mai vechi: "Negru Vodă (legendarul întemeietor al Ţării Româneşti) a fondat
oraşul Câmpulung şi a tras câteva întărituri de cărămidă arsă la Bucureşti, Târgovişte şi
Buzău".
Prima menţionare documentară a Buzăului ca târg şi punct de vamă într-un
document intern este cel emis la 30 ianuarie 1431 de Dan al II-lea (1420-1431) prin care
scrie, "târgurilor şi vămilor" ţării că negustorii români vor putea cumpăra şi vinde mărfuri la
Braşov, iar negustorii braşoveni vor putea cumpăra şi vinde mărfuri în Ţara Românească
nestingheriţi, plătind taxă vamală stabilită de o reglementare anterioară: "Să fie cum a fost
în zilele părintelui domniei mele, Mircea Voievod (1386 - 1418)".
În anul 1500 domnitorul Radu Cel Mare, cu ajutorul patriarhului Nifon, înfiinţează
Episcopia Buzăului, oraşul devenind Reşedinţă Episcopală. La 1507 oraşul Boza (Buzău)
apare pentru prima oară într-o hartă întocmită de Nicolaus Germanus.
În 1571 este construită mănăstirea Banu, menţionată documentar pentru prima
oară în 1592, ctitoria lui Andronic Cantacuziro. Mănăstirea este denumită a "Banului" după
numele dregătoriei ctitorului în 1618. În 1722 biserica este rezidită de Andreiana, soţia lui
Şerban Cantacuzino. În 1884 la pictarea Bisericii participă şi Gheorghe Tăttărescu. În
1575 ia fiinţă Bazarul - al doilea din Ţara Românească - piaţă permanentă cu dughene,
prăvălii, pivniţe, magazii - prima ştire privitoare la un element urbanistic - piaţa. În 1619
orăşenii construiesc o biserică din lemn cu hramul "Sf. Îngeri", numită şi "biserica din
pădure", iar la 1649 Badea Obredi reconstruieşte Biserica "Neguţători". Suedezul Clas
Brorsson, care trece spre poartă în anul 1657 ca sol al regelui Carol Gustav al X - lea,
relatează despre Buzău:"...pământul era roditor ... dar ogoarele erau nearate şi pustii,
deoarece locuitorii se refugiaseră în zona deluroasă, unde-şi caută adăpost când
năvălesc turcii si tătarii". Constantin Brâncoveanu înfiinţează la 1691 prima tipografie la
Episcopia Buzăului în slova românească, condusă de Mitrofan. În 1693 acelaşi domnitor,
C. Brâncoveanu, dă un act pentru a se face târg la Buzău.
Intr-un document emis de Alexandru Ipsilanti la 26 august 1778 este menţionată
Drăgaica lângă oraş. Scopul iniţial al Drăgăicii era desfacerea lânii, de aceea se ţinea în
lunile de după tunderea oilor. Faimoasa Drăgaică coboară de pe muntele Penteleu lângă
oraş.
La 1780 Mihai Mincu şi soţia sa, Minculeasa, construiesc Biserica Gârlaşi pe
moşia lor.
Se înfiinţează în 1831 Şcoala de zugravi de subţire şi iconari pe lângă Episcopie,
condusă de Nicolae Teodorescu, iar în 1832 se deschide prima şcoală în limba română Şcoala Naţională (Preparandie), avându-l ca director pe Dionisie Romano. La 1832 are
loc cea dintâi numărătoare oficială, Tabela statistică (recensământ) a populaţiei. Oraşul
avea un număr de 2567 suflete. După naţionalitate populaţia oraşului: 99% români şi doar
18 evrei, 1 englez şi 1 austriac. În 1836 a luat fiinţă Seminarul - prima şcoală secundară
din Buzău - iar în 1838 este inaugurată clădirea acestuia. În 1838 a luat fiinţă Şcoala
Normală a judeţului, unde se strâng candidaţii de învăţători din 115 sate buzoiene. În
1840 Dionisie Romano înfiinţează la Şcoala naţională prima Bibliotecă şcolară
românească pentru învăţători având funcţie şi de bibliotecă publică. Prima publicaţie
"religioasă şi morală" din ţară, "Vestitorul Bisericesc", apare la 1839. Iniţiatorul, Dionisie
Romano, este considerat ctitor al presei buzoiene. Buzăul este primul oraş de provincie
15

unde s-a organizat Garda Naţională la 18- 19 iunie 1848. Între 1850- 1880 au fost
construite clădirile de pe Strada Târgului (Cuza Vodă) înlocuind construcţiile mai vechi, de
la care au fost folosite fundaţiile si pivniţele. În 1854- 1855 apare Biblia de la Buzău
editată de Episcopul Filotei, a patra Biblie românească. Reprezentanţii buzoieni în divan
sunt unionişti.
Gimnaziul ia finta în 1867, numit "Tudor Vladimirescu" până în 1875, apoi
"Alexandru Hasdeu". Din 1932 - "B.P.Hasdeu", azi Colegiul Naţional "B.P.Hasdeu'. În
1868 apare prima Librărie la Buzău, a lui Al. Georgescu, iar în 1873 ia fiinţă noua
tipografie "Alexandru Georgescu", prima tipografie laică, deschizând drumul publicisticii
buzoiene.
In 1872 se dă în exploatare calea ferată Bucureşti - Buzău - Brăila - Galaţi iar în
1881 calea ferată Buzău - Mărăşeşti, prima linie ferată proiectată şi construită de ingineri
români.
Este inaugurat noul local al Spitalului "Maria Minculeasa" (Gârlaşi) în 1907, iar în
1908 este inaugurată calea ferată Buzău-Nehoiaşu. În 1913 este înfiinţată distileria de
petrol "Saturn".
In 1937 se inaugurează sediul Şcolii Normale de fete (azi sediul Muzeului
judeţean). A luat fiinţă Fabrica "Metalurgica şi Turnătorie S.A." (1928). După planurile
arhitectului Duiliu Marcu primarul Stan Săraru construieşte Piaţa Centrală în 1934- 1935.
După intrarea trupelor germane în oraş, la începutul celui de-al doilea război mondial, în
august 1944, intră trupele sovietice. Întrucât trupele germane se baricadaseră în Palatul
Comunal, sovieticii au tras cu tunul şi au dărâmat turnul iar acesta a ars împreună cu
arhiva.
După înfiinţarea judeţului Buzău în 1968 se construieşte în primul rând pe două
platforme: Buzău-Sud pe o suprafaţă de 318 ha ce cuprindea 50 întreprinderi şi secţii şi
zona industrială Buzău-Nord, cu o supafaţă de 125 ha ce cuprindea 32 întreprinderi şi
secţii.
Incadrare in teritoriul administrativ al localitatii
Teritoriul administrativ al municipiului Buzau este de 8167,7343 ha cu perimetrul
de 55.345,64 m, dincare: 5572 ha teren agricol 68,22% si 2595,7343 ha teren neagricol
31,78%.
Suprafata agricola cuprinde terenul arabil - 4667 ha, pãsunile 672 ha si vii-livezi
233 ha. Suprafata neagricolã cuprinde 122 ha pãduri, 101 ha ape, constructii 560,5176 ha
si alte folosinte 1812,2167 ha.
Municipiul este traversat de magistrale nationale DN 2 (E85) care asigurã legãtura
cu Moldova, DN 10 spre Brasov, DN 2B spre Brãila si Bucuresti prin Urziceni precum si
de magistrale feroviare - Suceava, Galati, Bucuresti. Pentru traficul greu sunt
materializate trasee ce ocolesc orasul prin drumuri de centura modernizate.
Municipiul dispune de alimentare cu apa, pânza freatica si cea de suprafata;
dispune de statie de epurare si tratare a apelor uzate; alimentare cu energie termica de la
CET si puncte termice. Orasul are retele de alimentare cu gaze.
2.2. POTENTIAL ECONOMIC
2.2.1. Activitati de tip industrial si de constructii.
Principalele unitati industriale si de constructii sunt grupate in doua zone:
- zona industriala nord si zona industriala sud.
Dupã 1990 în procesul de privatizare al unitãtilor economice acestea au devenit
societãti pe actiuni, societãti cu capital privat sau mixt.
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Mentiiomãm în tabelele ce urmeazã principalele unitati economice din cele doua
zone industriale:
•

Zona industriala nord

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.crt.
Denumirea unitatii
Activitate de baza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. S.C. "SOMACO" .S.A. Bucuresti
materiale constructii
Sucursala Buzau
2. S.C. "COMAT" S.A. Buzau

aprovizionare tehnico materiala

3. S.C. "CONCIFOR" S.A. Buzau

constructii forestiere

4. S.C. "REMAT" S.A. Buzau

recuperarea si valorificarea
materiale refolosibile

5. S.C. "CONCAS" S.A. Buzau

antrepriza de constructii montaj

6. S.C. "VULTURUL" S.A. Buzau

Fabrica de bere

7. S.C. CELOMEL – TEX S.A.

Filatura de lânã pieptãnatã

8. S.C. "ROMCARBON" S.A. Buzau

produse mase plastice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Zona industriala sud

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.crt.
Denumirea unitatii
Profil
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. S.C. "BOROMIR".S.A. Buzau
morarit si panificatie
2.

S.C. "BETA".S.A. Buzau

utilaj tehnologic

3.

S.C. "DUCTIL S.A. Buzau

sârmã si produse din sârmã

4. S.C. "CORD" S.A. Buzau
sârmã si produse din sârmã
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.crt.
Denumirea unitatii
Profil
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. S.C. "AGRANA ZUCHER" S.A. Buzau

industrializare sfecla de zahar
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6.

S.C. "PECO" S.A. Buzau

produse petroliere

7.

S.C. "APCAROM" S.A. Buzau

aparate cale

8.

S.C. "ROMET" S.A. Buzau

metalurgie

9.

S.C. "BACHUS" S.A. Buzau

imbuteliere vin si produse spirtoase

10. S.C. "LEGUME FRUCTE" .S.A.
Buzau

industrializare legume-fructe

11. S.C. "GEROM" S.A. Buzau

fabricare sticla si geamuri

12. S.C. METAPLAST S.A. Buzau

tamplarie metalica si material plastic

13. S.C. "AGRICOVER" S.A. Buzau

fabricare ulei

14. S.C. "ROTEC" S.A. Buzau

produse utilaj tehnologic

15. S.C. "INTEGRAL".S.A. Buzau
Ploiesti
Trustul constructii Bucuresti

constructii montaj

16. S.C. "COMET" S.A. Ploiesti
Trustul constructii

constructii montaj

17. S.C. ELECTRICA S.A. Buzau
transport si distributie energie electrica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Unitati economice dispersate in teritoriu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. crt.
Denumirea uniatii
Profil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

produse electrice

2.

S.C. "EUROCAR" S.A. Buzau

service auto

3.
S.C. SIRA S.A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRALIZATOR
Cu unitatile de productie amplasate pe raza municipiului Buzau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Poz.pe
Unitatea
Suprafata
din care :
crt. plan
totala
Cladiri Spatii Rampe
Drumuri Platf. Alte
Teren
depozit incarcare
alei
tehn. terenuri arabil
descarcare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. S.C. FRUTTI GRUP S.R.L.
- Ferma nr.7
- Ferma nr.8
- Ferma nr.9

0,096

0,0659

0,180
0,246

1,107

0,091

0,030

26,009

0,020

0,006

-

3,764

4. S.C.P.L.
- Ferma nr.4

0,841

0,062

0,083

-

0,037

0,580

gradina
0,079

-

5. CENTRUL DE PROTECTIA PLANTELOR

0,168

0,037

0,034

-

0,053

0,015

0,029

-

6. RAIFR BUZAU

1,205

0,115

0,014

-

0,058

0,579

7. OF.JUD.DE REPRODUCTIE SI SELECTIE
A ANIMALELOR (OJRSA BUZAU)
0,547

0,073

0,005

0,003

0,135

0,240
0,414

0,036
0,093

0,003
0,042

-

0,094
-

10. S.C.P.L. BUZAU
- Ferma nr.1

0,670

0,011

0,212

-

11. S.C.P.L. BUZAU
- Sediu

5,389

0,257

0,528

12. SC PAJISTI
- Sediu

0,120

0,032

-

1,725

0,144

0,066

14. PEPINIERA FLORICOLA
S.N.C.F.R. BUZAU

0,525

0,040

15. ROMAGRIBUZ S.A
FERMA

0,840

16. SC AVICOLA SA BUZAU
Pui carne nr,1 si 2
17. SC UNISEM SA

3. PEPINIERA SERV.MUNICIPIUL BUZAU

-

curte
0,150
-

0,064
0,008
0,065

2. SC ROMSILVA

-

0,507
0,199
0,128

0,901
0,207
0,438

0,030

0,175

-

-

0,026
22,219

-

0,409

curte
0,331

-

0,060
0,134

0,047
0,145

-

0,090

0,064

0,293

-

0,060

0,537

0,310

curte
1,125

2,257

-

0,007

-

curte
0,081

-

-

0,040

1,160

curte
0,315

-

0,012

-

0,063

-

curte
0,227

0,183

0,060

0,082

-

0,133

0,280

curte
0,257

0,028

5,147

2,357

0,149

-

0,674

-

1,864

0,103

2,229

0,032

0,974

0,322

0,897

0,447

0,042

0,030

-

0,060

0,090

padoc
0,682

FERMA NR.2 SCPL

2,012

0,058

0,176

-

0,452

0,502

0,814

FERMA NR.5 SCPL

0,957

0,061

0,024

-

0,126

0,746

3,142

0,488

0,146

-

0,342

0,034

0,298

0,047

-

0,053

0,698

0,015

0,185

-

-

-

SECTIA SERVAGROM BUZAU

0,637

0,014

-

-

-

0,623

SEDIU SNC STILPU

1,172

0,328

-

-

0,560

8. SC AGRISAM SRL
- ferma 5
- Ferma 4

-

9. STATIE DE TRATARE A APEI

RAIF BUZAU
- Sediu
13. UNITAREA DE GOSPODARIE
SECTOR BUGETAR

0,004

18. FERMA S.C.L.

19. SA MUNTENIA BUZAU
DIRECTIA SANITAR VETERINARA
-

-

SA COMPANY BUZAU

0,026

20. SC ROMCARBON SA

0,430

-

0,400

-

-

21. FERMA SEMINTE CSL

0,189

0,016

0,022

-

0,050

0,039

-

-

-

0,225
-

curte
1,667 0,465
curte
0,198

-

curte
0,497

-

-

-

0,258

-

0,030

-

0,062

-

22. FERMA DE PAJISTI
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(Depozitul central)

0,224

0,018

23. R.A.I.F. + COMPRIF

5,067

0,450

24. SC AVICOLA SA BUZAU

1,092

0,399

25. SC MUNICIPALA BUZAU
(Drumuri si spatii verzi)

0,582

0,084

0,050
0,191

-

-

0,117

-

-

0,015

-

0,387
0,619
-

0,156

-

-

2,659

0,882 0,392

-

0,074

-

0,483

-

-

26. STATIE DE EPURARE
27. RAMPA DE GUNOI
28. FERMA VERGULEASA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schimbarile in structura populatiei active, pe ramuri de activitate in sensul
migrarii accentuate spre sectorul de servicii comerciale si prestari servicii au fost
determinate de fenomenele deosebite aparute in perioada de tranzitie.
2.2.2. Activitati de tip agricol
Agricultura
Suprafaţa agricolă a municipiului este de 5 564 hectare, din care 4 597 ha teren
arabil, 819 ha păşuni, 6 ha faneţe, 57 ha vii şi 85 ha livezi.
La nivelul municipiului există societatea Muntenia SA, care deţine o suprafaţă de
820 hectare şi alte trei societăţi comerciale: Agroglobal SA, Romcarbon SA şi Agricover
SA, care au sediul in municipiu, dar raza de activitate pe tot judeţul, şi ale căror suprafeţe
cultivate insumează 114 hectare; restul sunt asociaţii familiale sau persoane fizice care
cultivă aproximativ 2870 hectare.
Principalele societăţi cu activitate agricolă din municipiu sunt :
-

S.C. "SEMPAJ" S.A. BUZAU - Intreprinderea pentru executarea
imbunatatire si exploatarea pajistilor;

lucrarilor de

-

S.C. "SERE SOLARII" S.A. BUZAU - A.E.S.C. Asociatia economica de stat si
cooperatist;

-

S.C. "AVICOLA" S.A. BUZAU;

-

Frasinu SA – cu activitate de crestere a oilor;

-

S.C. "UNISEM" S.A. BUZAU - Intreprinderea de solarii material saditor;

-

ANIF RA Sucursala Teritoriala Arges Buzau, Unitatea de Administrare Buzau.

Exportul este realizat in principal de două firme: SC Avicola Buzău SA, care
exportă carne de pasăre, şi Carpatic Lamb SRL care exportă carne de oaie.
In municipiul Buzău funcţionează un targ de comercializare a animalelor şi
cerealelor, iar fermierii din localitate au participat la cursuri de specializare privind
accesarea fondurilor comunitare.
2.2.3. Transporturi
Principalele retele de transport din municipiul sunt: drumuri nationale, strãzi de
categoria I, II, III si cai ferate, in municipiu functionând douã gãri si doua autogãri
amplasate la nord, cele principale si sud, cele secundare.
Unitatile economice de transport principale sunt:
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- S.C. "STAC" S.A. BUZAU

- Intrepr.de transporturi auto autogara nord + sud

- S.C. " SIRA" S.A. BUZAU

- Soc.de intretinere si reparatii auto

- S.C. "APCAROM" S.A. BUZAU

- Intrepr.aparate cale

- TAXI -Transportul rapid al persoanelor în municipiu se face de sociectati privatizate ce
asigura serviciul de taximetrie
2.2.4. Turism, sport - agrement
Unitatile turistice sunt reprezentate in principal de cele patru hoteluri din municipiu:
- hotelul "Pietroasa" 200 locuri;
- hotelul "Coroana"
90 locuri;
- hotelul "Crâng"
60 locuri;
- hotelul "Bucegi"
60 locuri;
care functioneaza permanent si au un grad de solicitare mediu.
Alte amenajari pentru agrementul populatiei urbane sunt concentrate in parcul
natural "Crâng", parcul "Tineretului" si cu un mare potential nevalorificat in parcul
"Marghiloman".
Municipiul dispune de un complex sportiv "F.C.Gloria" de 30.000 mp cu 2
terenuri fotbal, 2 terenuri handbal, 1 teren baschet, 1 teren volei, bazin de inot olimpic
si bazin pentru copii, 3.300 mp, 2 lacuri pentru canotaj S = 1.710 mp, 1 sala de sport S
= 4.500 mp, un patinoar S = 760 mp, baza sportiva "Stadion Constructorul" cu 1 teren
fotbal, 1 teren tenis, 1 teren handbal si 1 teren volei.
2.2.5. Alte unitati din domeniul serviciilor
Unitatile se pot grupa in functie de domeniul serviciilor pe care le oferã în dotari
sanitare, dotari invatamant, spatii comerciale si prestari servicii.
In centralizatoarele ce urmeazã prezentãm principalele dotãri cu aceeasi
functionalitate.
Centralizator dotari sanitare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unitatii
Adresa
Suprafata Suprafata cladiri
crt.
teren
construita utila
- mp -mp-mp-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DIRECTIA JUDETEANA SANITARA Bd.Nicole Balcescu
295
320
2. LEAGAN DE COPII
Str.Bucegi nr.2
1750
375
3. LEAGAN DE COPII
Micro XIV
375
4. CENTRUL RECOLTARE SANGE
Str.General Bastan 2 2000
500
5. C.M.P.
Str.General Bastan 2 3000
810
6. STATIA DE SALVARE
Str.General Bastan 2 1700
592
7. SPITALUL JUDETEAN
GRUP SECTII SPITAL
Micro XIV
17400
8. MATERNITATE
Bd.Garii nr.18
6000
4400
9. SECTIA CONTAGIOSI
Str.Plevnei
33000
6500
10. SECTIA BRATIANU
Bd.Nicolae Balcescu 13000
Din care:
- DERMATO-VENERICE
510
- O.R.L + OFTALMOLOGIE
1500
21

11. SECTIA ONCOLOGIE
Str.Crizantemelor
3200
800
12. POLICLINICA MUNICIPALA
Str.N.Titulescu
4200
3600
STOMATOLOGIE
Str.N.Titulescu
1400
500
M.R.F.
Str.N.Titulescu
50
13. CRESA NR.1
Micro 3
530
14. CRESA NR.3
Obor
660
15. DISPENSARE
DISPENSAR,1 11
Micro 3
120
DISPENSAR 2 (AD.+COPII)
Str.armoniei
90
DISPENSAR 3,4 (AD.+COPII)
Str.Bucegi nr.11
150
DISPENSAR 5 (AD.)+ 13 COPII)
Bariera Ploiesti
220
DISPENSAR 6 (AD+COPII)
N.Titulescu
95
DISPENSAR 7 (AD)
Str.A.Vlaicu 2
50
DISPENSAR NR.8 (AD)
Bd.N.Balcescu 24
60
DISPENSAR NR.9 (AD.+COPII)
Simileasca
200
DISPENSAR NR.10 (COPII)
Str.G-ral Bastan
50
DISPENSAR NR.10 (ADULTI)
Micro XIV bl.40
47
DISPENSAR NR.12 (AD.+COPII)
Brosteni
140
DISPENSAR NR.13 (ADULTI)
Brosteni
115
DISPENSAR NOU
Brosteni
260
POLICINICA STOMATOLOGIE
Str.Chiristigii 1
1500
580
POLICLINICA CU PLATA
Vila Luiza str.Pacii
860
1200
SECTIA PSIHIATRIE INFANTILA
Str.Marghiloman
1500
450
SECTIA L.S.M.
Str.N.Titulescu
150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centralizator reteaua scolara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unitatii scolare
Adresa
Nr.
crt.
clase
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SCOALA NR.1 CU CLASE I-VIII
Bd.Nicole Balcescu 28
35
2. SCOALA NR.2 CU CLASE I-VIII
Str.G.Cosbuc nr.5
18
3. SCOALA NR.3 CU CLASE I-VIII
Str.Republicii nr.18
5
4. SCOALA NR.4 CU CLASE I-VIII
Str.Chiristigii nr.1
18
5. SCOALA NR.5 CU CLASE I-VIII
Str.Bistritei nr.31
45
6. SCOALA NR.6 CU CLASE I-VIII
Str.Victoriei nr.73
42
7. SCOALA NR.7 CU CLASE I-VIII
Str.Dorobanti nr.1
77
8. SCOALA NR.8 CU CLASE I-VIII
Str.Col.Buzoianu 109
32
9. SCOALA NR.9 CU CLASE I-VIII
Str.Postei nr.1
18
10. SCOALA NR.10 CU CLASE I-VIII
Str.Stupariei nr.1
16
11. SCOALA NR.11 CU CLASE I-VIII
Str.Chiristigii nr.5
73
12. SCOALA NR.12 CU CLASE I-VIII
Micro XIV
62
13. CASA DE COPII SCOLARI
Str.Horticolei nr.56
18
14. SCOALA NR.14 CU CLASE I-VIII
Str.Transilvaniei 313
30
15. SCOALA NR.15 CU CLASE I-VIII
Str.Spiru Haret nr.8
77
16. SCOALA NR.16 CU CLASE I-VIII
Micro V
43
17. LICEUL PTR.DEFICIENTI VEDERE Str.Horticolei nr.54
17
18. SCOALA SPECIALA PTR.SURZI
Str.Horticolei nr.52
13
19. SCOALA AJURTATOARE DE BAIETI Str.Marghiloman nr.30
23
20. COLEGIUL B. P. HASDEU
Str.Garii nr.1
58
21. COLEGIUL MIHAI EMINESCU
Str.Independentei 22
49
22. SCOALA NORMALA SPIRU HARET Str.Spiru Haret nr.6
54
23. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
Micro XIV
31
24. LICEUL DE ARTA
Str.Bucegi nr.6
32
25. LICEUL DE POLITIE
Str.D.Filipescu nr.4
21
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26. SEMINARUL TEOLOGIC
Aleea Episcopiei nr.1
8
27. GRUP SCOLAR AGRICOL
Str.Crizantemelor nr.17
43
28. GRUP SCOLAR
Dorobanti II
36
29. GRUP SCOLAR CONTACTOARE
Cartier Brosteni
40
30. GRUP SCOLAR
Str.D.Filipescu nr.6
31
31. GRUP SCOLAR CHIMIE INDUSTR.
Str.Transilvaniei 134
45
32. GRUP SCOLAR C.F.R.
Str.Horticolei nr.50
25
33. COLEGIUL ECONOMIC
Str.T.Vladimirescu 15
56
34. SCOALA POSTLICEALA SANITARA
Micro XIV
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralizator dotari pentru invatamant prescolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unitatii
Adresa
Capacitate
crt.
Nr. locuri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADINITE CU PROGRAM NORMAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. GRADINITA NR.1
Str.Transilvaniei nr.71
60
2. GRADINITA NR.2
Str.Vulturului nr.3
100
3. GRADINITA NR.3
Str.Bistritei
120
4. GRADINITA NR.4
Str.22 Decembrie
90
5. GRADINITA NR.5
Str.Victoriei nr.73
130
6. GRADINITA NR.6
Str.Unirii bl.19A
130
7. GRADINITA NR.7
Str.Frasinului nr.7
155
8. GRADINITA NR.9
Str.Stupariei 9
130
9. GRADINITA NR.10
Str.Transilvaniei 275
64
10. GRADINITA NR.11
Str.Lastun nr.2
64
11. GRADINITA NR.12
Str.Brosteni bl.P15
190
12. GRADINITA NR.13
Str.Republicii nr.18
64
13. GRADINITA NR.14
Dorobanti bl. 19B
175
14. GRADINITA NR.15
Str.Pietroasele nr.15
190
15. GRADINITA NR.16
Str.Stadionului
200
16. GRADINITA NR.17
Str.Horticolei nr.56
60
17. GRADINITA NR.18
Str.Spiru Haret nr.6
115
18. GRADINITA NR.19
Str.Brosteni
100
GRADINITE CU PROGRAM PRELUNGIT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. GRADINITA NR.1
Str.T. Vladimirescu 17
100
2. GRADINITA NR.2
Str.Bucegi nr.9
115
3. GRADINITA NR.3
Str.Bistritei nr.12
65
4. GRADINITA NR.4
Aleea Parc
260
5. GRADINITA NR.5
Pietroasele 1
245
6. GRADINITA NR.6
Bd.Garii nr.19
100
7. GRADINITA NR.7
Str.Stadionului 1
156
8. GRADINITA NR.8
Str.Unirii nr.5
215
9. GRADINITA NR.9
Str.Vulturului nr.2
65
10. GRADINITA ROMCARBON
Str.Transilvaniei 82
65
11. CASA DE COPII PRESCOLARI
Str.Simila nr.19
140
12. GRADINITA DEFICIENTI VEDERE Str.Horticolei nr.54
60
13. GRADINITA SURZI
Str.Horticolei nr.52
54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Centralizator principalele spatii comerciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.
Denumirea unitatii
Adresa
Suprafata cladiri
crt.
construita
utila
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1
2
3
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MAGAZIN DACIA
Piata Daciei
1780
7260
2. MAGAZIN MAGNOLIA

Bd.N.Balcescu

120

100

3. MAGAZIN PENTRU COPII

Unirii bl. 4-5

350

320

4. MAGAZIN BLOC CAMELIA

Bd. N.Balcescu

280

160

5. BAZAR

Str. Piata Teatrului

6. MAGAZIN TINERETULUI

Unirii BL. b17

150

120

7. MAGAZINUL LUMEA COPIILOR

Unirii bl. PTTR

685

1236

8. MAGAZIN OLIMPIC

Str.Unirii bl.B11-B13

810

1453

9. MAGAZIN AMBIANTA

Str.Obor bl.1 ABC

1600

2989

10. MAGAZIN ROMARTA
Piata Daciei
800
1660
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locuintele colective cu regim de înãltime P+4 - P+10 realizate la arterele principale
de circulatie str. Unirii, bd. Stadionului, str. Dorobanti, Micro III, Micro XIV, Micro V, au
prevãzute la parter si mezanin, unde e cazul, spatii comerciale si de prestari servicii, sedii
firme.
Pentru o bunã servire a populatiei în ultimii ani s-au produs schimbãri de destinatie
a aprtamentelor amplasate la parterul blocurilor P+4 din cartierul Dorobanti, Brosteni, Unrii
din spatii destinate locuintelor în spatii comerciale, prestari servicii, sedii firme.
Un loc aparte în sfera serviciilor si a spatiilor comercial îl ocupa zona centrala. In
perimetrul conventional având comasate spatii comerciale si de prestãri servicii (Str. Cuza
Vodã, str. Crizantemelor, str. Piata Teatrului, str. Ostrovului, str. Unirii Nord, str.
Independentei, etc.
In municipiu sunt un numar de cca 40 unitati farmaceutice amplasate astfel încât sã
asigure o servire bunã a populatiei. Acestea sunt cu capital privat, S.R.L.-uri, sau S.N.C.uri.
Activitatea financiar bancara este bine reprezentata prin principalele banci :
Banca Nationala, Banca Romana de Dezvoltare, Banca Comerciala, Reiffeinsen Bank,
24

Bank-Post, Banca Transilvania, Banca Tiriac, Banca Româneascã, unele dintre ele fiind
cu capital privat, Finantele Publice, sucursale si agentii CEC.
In sectorul finante si asigurari lucreaza 1,2% din populatia activa, in comert si
servicii publice 8,4%, in invatamant 7,6% si in sãnãtate 4,4% .

2.3. POPULATIA - SISTEME DEMOGRAFICE SI SOCIALE
2.3.1. Numarul si evolutia populatiei
Numarul locuitorilor si repartitia geografica in interiorul municipiului Buzau a variat
in decursul timpului in functie de oscilatiile valorice ale celor doi indicatori demografici
determinanti: miscarea naturala si miscarea migratorie.
Astfel, evolutia numerica a inregistrat ritmuri pozitive cu consecinte impresionante
pentru perioada 1968-1980 când ritmul de dezvoltare industriala a judetului a depasit
media pe tara. Se observa aceasta trasatura comparand populatia anilor 1960-61.937
locuitori; - 1977 - 97.800 locuitori; - 1985 - 131.572 locuitori; 1992 - 148.037 locuitori.
Aceasta evolutie usor ascendenta se datoreaza sporului natural pozitiv si mai
ales sporului migratoriu spre localitatea resedinta de judet care a devenit un pol de
atractie pentru populatia tanara libera sa se transfere in orice domeniu.
Cresterea populatiei urbane a municipiului in proportie de cca. 30% s-a datorat
stabilirii in municipiu a populatiei provenita din mediul rural.
Aceasta populatie provenita din migratie este o populatie tanara, apta de munca,
cu pregatire profesionala adecvata.
La ultimul recensamant din martie 2002 s-au inregistrat 134.227 locuitori din care
64.802 populatie masculina si 69.425 populatie feminina. Densitatea de locuitori pe kmp a
scazut de la 1822 in anul 1992 la 1651 la recesamantul din anul 2002. Din punct de
vedere al etniei in municipiu s-a inregistrat un numar de 128423 locuitori de etnie romana,
un numar de 5502 rromi, 13 ucraineni, 30 germani, 30 turci, 60 maghiari, 11 rusi-lipoveni,
2 tatari, 4 sarbi, sloveni 1.
Evolutia populatiei stabile in municipiul Buzau
=================================================================================
0 - 14 ANI
15 - 58 ANI
60 ANI SI PESTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anul Total
Masc. Fem. Total Masc.
Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992 148087 72353 75734 39270 19841 19429 95115 46457 48658 13702 6055 7647
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994 150034 73256 76778
================================================================================

Evolutia populatiei legale
========================================
Anul
Total
Masculin
Feminin
-------------------------------------------------------------------1992
146680
71666
75014
--------------------------------------------------------------------1994
148434
72203
76231
--------------------------------------------------------------------25

2002
134227
64102
69425
========================================
Structura pe sexe si varste
Populatia este un agregat extrem de complex cu o diversitate de probleme
sociale si economice care necesita studii diversificate si analize profunde care sa
permita aprecieri printre care si structura pe varste si sexe a populatiei.
Studierea pe sexe la nivelul anului 1992 - an de recensamant 51,2% populatia
feminina; 48,8% populatia masculina.
Studierea populatiei pe grupe de varsta arata ca la recesamantul din 2002 din
totalul de 134227 locuitori populatia pe grupe de varstra se prezinta astfel:
- populatia tanara: 0 - 4 ani - 5434 locuitori ; 5 – 9 ani –6029 locuitori;
10 -1 4 ani - 9851 locuitori ; 15 – 19 ani – 12628 locuitori;
- populatia adulta: 20 - 24 ani - 10433 locuitori ; 25 – 29 ani –9555 locuitori;
30 -34 ani –12875 locuitori ; 35 – 39 ani –7963 locuitori;
40 - 44 ani -13147 locuitori ; 45 – 49 ani –13922 locuitori;
50 - 54 ani -10161 locuitori ; 55 – 59 ani –5378 locuitori;
- populatia imbatranita peste 60 ani: 60 - 64 ani - 14893 locuitori ;
65 – 69 ani –4387 locuitori; 70 -74 ani –3585 locuitori ;
75 – 79 ani –2390 locuitori; 80 - 84 ani -956 locuitori ;
peste 85 – 633 locuitori
2.3.2. Miscarea naturala si magratorie a populatiei
Cresterea numerica a populatiei municipiului a condus la o densitate de 72,75
loc/ha in intravilanul orasului si la o densitate de 237,11 loc/ha in zona de locuit.
Intre anii 1990 - 1994 populatia municipiului a crescut datorita procesului natural
de conceptie cat si datorita unui proces migratoriu pozitiv.
In ultimii ani au intervenit numeroase schimbari in nivelul de instruire, in structura
profesionala a locuitorilor, in proportia participarii femeilor in procesul de productie,
toate acestea au influentat comportamentul asupra evolutiei natalitatii.
Miscarea naturala a populatiei
=========================================
Anul
Nascuti VII
Decedati
Spor natural
----------------------------------------------------------------------1991
1377
978
399
1992
1392
985
407
1993
1270
1017
399
1994
1307
981
326
=========================================
Miscarea migratorie
=========================================
Anul
Sositi
Plecati Spor migratoriu
-----------------------------------------------------------------------26

1991
1992
1993
1994

2146
1851
1506
1765

1147
1126
874
1222

999
725
632
543

=========================================
2.3.3. Resursele de munca si posibilitatile de ocupare
In ultimile decenii, in participarea populatiei la activitatea economica s-au
propus modificari constand in:
- reducerea numerica a persoanelor active, ca urmare a schimbarilor structurale
ale populatiei pe sexe, varsta, medii de viata si a prelungirii duratei de instruire;
- aparitia pentru prima data a unui surplus de forta de munca in cadrul populatiei de
varsta activa, ca urmare a dezechilibrelor aparute pe piata muncii;
- modificarea structurii persoanelor active pe ramuri de activitate, ocupatii si
statut profesional determinata de schimbarile profunde petrecute in ultimii ani;
- cresterea numerica a populatiei inactive ca urmare, in principal, a accentuarii
procesului de imbatranire demografica;
- schimbarea structurii populatiei inactive pe seama cresterii populatiei scolare
si prescolare.
In prezent populatia activa din municipiu este de 32.398, populatie masculina si
28340 populatie feminina.
Populatia inactiva pe toal municipiu este de 32404 populatie masculina si 41085
populatie feminina. Din totaul poulatiei inactive elevi, studenti sunt in numar de 13486
populatie masculina si 13398 populate feminina, pensionari 3472 populatie masculina si
4263 populatie feminina, populatie casnica 94 populatie masculina si 2893 populatie
feminina.
La recensamanul din 2002 numarul de gospodarii era de 45531 din care 44930
sunt locuinte permanente si 2572 locuinte sezoniere
Dupa cum reiese din studiu peste 50% din populatia activa lucreaza in industria
prelucratoare reprezentata prin subramurile: metalurgica, chimica, constructii de masini,
textile, alimentara.
Urmeaza comertul, transporturile si invatamantul care detine peste 7%
Populatia activa pe sectoare de activitate:
- sector primar
3,7%
- sector secundar
57,0%
- sector tertiar
39,3%
din care:
- servicii comerciale
16,1%
- servicii sociale
17,2%
Schimbarile in structura populatiei active, pe ramuri de activitate, in sensul
migrarii accentuate spre sectorul tertiar si primar au fost determinate de fenomenele
deosebite aparute in perioada de tranzitie.
Resursele umane disponibile sunt intr-o permanenta relatie cu evolutia si
organizarea economiei de tranzitie si mai ales cu sectoarele viabile ale economiei de
piata.
Stabilirea activitatilor cu perspectiva tine seama de era post industriala care
cuprinde ritmul restructurarii si retehnologizarii cu o flexibilitate tehnologica care va fi
urmata de organizarea flexibila a fortei de munca cu un ritm dinamic, divers si tactic al
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carui rezultat se va observa in revitalizarea anumitor sectoare - atat industriale cat si
tertiare.
2.3.4. Relatia localitatii cu zona de influenta
Industrializarea din ultimele decenii 1960 - 1980 a atras un numar foarte mare de
populatie tanara careia in afara de un venit sigur municipiul i-a oferit cartiere de locuinte
moderne si noi.
Deplasarea fortei de munca din zona limitrofa se inscrie in izocrona de 15-20
minute - Vadu Pasii, Maracineni, Sageata, Posta Cilnau, Sãpoca, Vernesti, Merei,
Stâlpu, Costesti, Tintesti, Galbinasi.
O alta relatie a zonei de influenta in municipiu se caracterizeaza prin aportul
cu produse agro-alimentare din teritoriu spre piata agroalimentara si spre unitatile
industriale: lapte, branzeturi, oua, carne, legume, fructe.
In general aceste comune detin o populatie numeroasa, ele sunt comune mari
ale judetului ajungand de la 3000 pana la 8000 locuitori.
Unele dintre ele dispun de unitati economice importante si moderne: Galbinasi,
Sapoca, Vernesti.
Zona de influenta dispune de resurse de munca importante care in aceasta
perioada pot sa fie reorientate in sistem economic spre agricultura, legumicultura,
zootehnie, precum si unitati mici industriale bazate pe materia prima oferita de zona.
2.4. CIRCULATIE SI TRANSPORTURI
2.4.1. Circulatia rutiera
Legăturile municipiului cu teritoriul său de influenţă se realizează prin următoarele
drumuri care străbat teritoriul administrativ al municipiului Buzău şi care în intravilan au rol
de străzi:
- DN2 - E85 - Urziceni - Buzău - Râmnicu-Sărat;
- DN1B -Ploieşti - Buzău ( DN2 );
- DN2B - Urziceni (DN2 ) - Buzău - Brăila;
- DN10 - Buzău ( DN2 ) – Pogoanele;
- DJ 203 D - Buzău (DN2 ) – Pogoanele;.
- DC 15 – Buzău - V. Paşii ( DJ 203 K )
Toate aceste drumuri sunt artere majore de penetraţie în municipiul Buzău. Pentru
a degaja zona centrală a oraşului de traficul de tranzit arterele de penetraţie sunt legate
între ele de o arteră de circulaţie inelară ce ocoleşte oraşul.
Drumul naţional DN2 – E 85 este una dintre principalele artere de circulaţie ale
României, traversând ţara pe direcţia SE-NE realizând legătura între Bucureşti şi nordul
Moldovei. Acest drum traversează municipiul Buzău prin centrul său, respectiv pe B-dul
Unirii, care se caracterizează printr-un trafic intens. Astfel, în prezent traseul DN2 ocoleşte
centrul municipiului folosind centura de N-V, recent drumul fiind lărgit, avînd o platformă
carosabilă cu 4 benzi de circulaţie, 2 benzi de 3,5 m si 2 benzi de 2,5 m lăţime, atât în
intravilan cît şi în extravilan.
La intersecţia cu DN1B (Ploieşti- Buzău ) şi cu calea ferată Buzău – Bucureşti
există un pasaj denivelat cu 4 benzi de circulaţie peste calea ferată, pasaj amenajat
pentru a asigura o circulaţie fluentă.
La intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploieşti există un pasaj denivelat pe DN2E85, la intersecţia cu calea ferată Buzău-Nehoiu, care dirijează circulaţia atît spre centrul
municipiului cât şi spre varianta ocolitoare a centrului municipiului precum şi direcţionarea
circulaţiei catre ieşirea din Buzău spre Râmnicu – Sărat sau spre Nehoiu prin DN10.
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Deasemenea la intersecţia cu DN10 ( Buzău – Nehoiu ) s-a amenajat recent o
intersecţie denivelată care asigură fluenţa circulaţiei pe DN2-E85, pe DN 10 şi pe strada
Transilvaniei spre centrul municipiului Buzău.
Declivităţile în aliniamente şi curbe se încadrează în limite normale.
La ieşirea din Buzău spre Râmnicu – Sărat, este amenajată o intersecţie cu Bd.
Unirii care asigură legătura cu centrul municipiului şi cu o arteră de ciculaţie de ocolire a
municipiului în partea de N-E făcând legătura între DN2- E85 şi DN2B, având 2 benzi de
circulaţie de 3,5 m.
La data întocmirii documentaţiei, pe traseul DN2 ,pe podul de trecere peste râul
Buzău (Mărăcineni), este interzisă circulaţia rutieră şi pietonală deoarece podul este
afectat de inundaţii, circulaţia făcându-se pe poduri provizorii de lemn sau pe rute
ocolitoare (Berca).
DN2B se desprinde din DN2, intră pe teritoriul municipiului Buzău traversând zona
industrială pe Bd. Industriei şi apoi se îndreaptă spre Brăila.
Pe traseul lui se află două pasaje denivelate şi intersecţii amenajate cu Şos.
Brăilei care asigură legătura cu zona centrală a municipiului Buzău şi gara Buzău.
Din DN2B pleacă DJ203D, care asigură legătura cu sudul judeţului.
În profil transversal acest drum are 2 benzi de circulaţie de 3,50 m în extravilan şi
4 benzi de circulaţie de 3,50 m în intravilan. Nu prezintă declivităţi în profil longitudinal.
.DN10 face legătura între municipiul Buzău şi nordul judeţului respectiv oraşul
Nehoiu. În profil transversal, în intravilan are 4 benzi de circulaţie de 3,00-3,50 m iar în
extravilan are 2 benzi de circulaţie de 3,50 m.
DN1B Buzău-Ploieşti pe teritoriul municipiului Buzău are un traseu relativ
scurt,mai exact intersecţia cu DN2-E85
Drumul judeţean DJ 203D face legătura între municipiul Buzău şi sudul judeţului şi
pleacă din DN 2B. Are o platformă carosabilă de 3,00 m iar intersecţia cu DN 2B nu este
amenajată corespunzător mai ales în perspectiva realizării variantei de ocolire a
municipiului Buzău prin legătura cu DN 2.
Drumul comunal DC 15 asigură legătura între municipiul Buzău şi comuna Vadu
Paşii.
Legătura între intrările şi ieşirile în municipul Buzău pe direcţia SV-NE se face prin
Bd. Unirii, artera principală a municipiului, ce se caracterizează printr-un trafic intens pe
toată durata zilei, atât pentru localnici datorită concentrării mari de unităţi comerciale, cât
şi pentru cei care tranzitează municipiul,asigurând legătura între nordul şi sudul ţării.
În profil transversal strada are 6 benzi de circulaţie. Pentru fluidizarea circulaţiei
cât şi pentru evitarea accidentelor de circulaţie toate intersecţiile cu străzile principale au
fost semaforizate.
Legătura între centrul oraşului şi DN 10,spre Nehoiu, se face prin str. Transilvaniei
care are 4 benzi de circulaţie de 3,00÷3,50 m cu excepţia unui tronson cuprins între
Bd.Unirii şi str. Constituţiei care are 2 benzi de circulaţie.
Legătura între centru şî DN 2B se face in principal prin str. Al. Marghiloman care
are 2 benzi de circulaţie şi prin Şos. Brăilei care are 4 benzi de circulaţie.
În prezent este in curs de lărgire şi amenajare str. Piaţa Teatrului, în zona
Bazar,pentru accesul mai uşor in zona comercială a oraşului atât a cumpărătorilor cât şi a
maşinilor pentru aprovizionare.Tot în această zonă, pe str. Cuza Vodă, se va amenaja şi
zona pietonală existentă.
La sfârşitul sâptămânii, circulaţia rutieră pe Bd.N. Bălcescu este interzisă, pentru a
uşura accesul pietonilor la zona verde din parcul Crâng.
In ceea ce priveşte transsportul în comun, acesta se desfăşoară pe 10 linii, fiind
deservit de autobuze şi de microbuze(maxi-taxi).
Criza circulaţiei în aglomerările urbane provine din inadaptibilitatea tramei stradale
existente istoric constituite la nevoile circulaţiei moderne, atât din punct de vedere al
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traseelor cât şi al sistemului rutier existent.Urbanismul modern este puternic influenţat de
creşterea activităţii în transporturi, de creşterea gradului de motorizare şi a mobilitaţii
populaţiei.
Sistematizarea circulaţiei înseamnă în primul rând o coordonare a planurilor de
dezvoltare cu sistematizarea teritorială şi nu numai, adaptarea de măsuri parţiale si
imediate pentu decongestionarea arterelor prea aglomerate.
Problematica actuală a sistematizării reţelei stradale în municipiul Buzău este
următoarea:
-configuraţia radială a reţelei stradale majore care concentrează în lipsa inelelor
traficul în zona actuală;
- lăţimea insuficientă a unor străzi din trama majoră a localităţii;
- lipsa spaţiilor de parcare din zona centrală;
- degradarea stării de viabilitate a unei părţi din trama stradală datorită pierderii
capacităţii portante a intervenţiei în corpul străzilor;
- nesoluţionarea problemelor complexe legate de echiparea tehnică a străzilor
(canalizare,alimentare cu apă,alimentare cu gaze naturală,termoficare).
Transportul în comun este asigurat de autobuze si maxi-taxi pe trasee stabilite
astfel încât sã asigure legatura intre zonele functionale pe toata raza intravilanului
municipiului Buzau.
Au aparut societati cu capital privat care asigura transportul în comun cu maxi-taxi
în toate zonele si judetele limitrofe ale municipiului Buzau.
2.4.2. Circulatia feroviara
Municipiul Buzau este un nod important de cale ferata pentru transportul de
marfuri si calatori avand asigurate legaturile cu toate zonele tarii, prin linie dubla,
electrificata (Buzau-Bucuresti;
Buzau-Braila; Buzau-Suceava), iar in
interiorul
judetului pana la Nehoiu cu linie simpla.
Aceste transporturi sunt facilitate de cele 3 statii existente, gara Centrala, gara
Buzau-Sud si gara Buzau-Nord.
Intersectiile dintre liniile ferate si strazile sau drumurile nationale de pe teritoriul
municipiului, in toate cazurile sunt denivelate (pasaje superioare sau inferioare).
Pe teritoriul municipiului calea ferata are o lungime de peste 20 km.
2.4.3. Circulatia aeriana
Municipiul Buzau dispune de un aeroport militar amplasat in zona sud-vestica pe
care pot ateriza si avioane sau helicoptere ale aviatiei sanitare.
2.5. ZONE FUNCTIONALE
Teritoriul localitatii cuprinde in intravilanul sau zone functionale determinate de
folosinta principala si natura activitatilor dominante. Intre aceste zone exista relatii
complexe in cadrul sistemului urban.
Principalele zone functionale sunt :
- zona centrala;
- zone de locuinte si functiuni si functiuni complementare;
- zona unitati industriale ;
- zona unitati agricole :
- zona spatii verzi - parcuri ;
- zona gospodarie comunala ;
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- zona cu destinatie speciala: cai de comunicatie, cai ferate, constructii aferente
retelelor edilitare, zone cu destinatie speciala (unitati militare)
Un loc aparte il ocupa zona centrala, zona cu dotari administrative, financiare,
bancare, comerciale si prestari servicii precum si locuinte.
Din bilanturile prezentate rezulta ponderea lor in teritoriu administrativ al localitatii.

2.5.1. Bilantul suprafetelor zonelor functionale din teritoriul
administrativ al municipiului Buzau
Fondul funciar a fost reglementat prin Legea nr. 18/1991, cu modificările şi
completările ulterioare. Raportat la suprafaţa totală a municipiului, circa 68,22 %
reprezintă terenurile agricole, 31,78 % cele neagricole ( pădurile şi alte terenuri cu
vegetaţie forestieră, ape de suprafaţă, etc).
Situaţia statistică a repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe, în perioada
2002-2006, se prezintă în Tabelul de mai jos.
------------------------------------------------------------------------------------Denumire
Suprafata (ha) Procent (%)
------------------------------------------------------------------------------------Totala
8167,7343
100,00
------------------------------------------------------------------------------------din care:
AGRICOLA
5572,00
68,22%
- arabil
4667,00
- pasuni
672,00
- vii, livezi
233,00
NEAGRICOLA
2595,7343
31,78%
- paduri
122,00
- ape
101,00
- constructii
560,5176
- alte folosinte
1812,2167
------------------------------------------------------------------------------------2.5.2. Bilantul suprafetelor zonelor functionale din intravilanul existent
ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT
ha

1

4

ZONA CENTRALA SI ALTE FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC
ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI
AGRICOLE
din care:
- UNITATI INDUSTRIALE
- ZONA IND. NORD
- ZONA IND. SUD
- UNITATI AGRICOLE (trupuri)
ZONA DE PARCURI, RECREERE SI SPORT

5

ZONA GOSPODARIE COMUNALA

2
3

%
28,71

1,01

1.338,601135

46,93

732,05

25,66

119,52
171,10

4,19
6,0

76,85

2,69
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6

7

ZONA CU DESTINATII SPECIALE SI
ECHIPARE TERITORIALA din care:
- CAI DE COMUNICATIE RUTIERE
- CAI FERATE
- CONSTR. AFERENTE RETELELOR TH.EDILITARE
- ZONA DE DESTINATIE SPECIALA
ALTE ZONE (TERENURI NEPRODUCTIVE, APE)
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN EXISTENT

224,34
62,10
81,55
17,80

7,86
2,18
2,86
0,62

2.852,6211935

100.00

Suprafata intravilanului existent aprobat este de 2852,6211935 ha.
2.5.3 Aspecte caracteristice ale principalelor zone functionale
a) Zona centrala
In zona centrala a orasului sunt cuprinse dotari administrative, financiare,
banacare, comerciale, prestari servicii, culturale, sanitare locuinte si altele. Numarul total
de locuitori cuprinsi in zona centrala a orasului este de cca 6.000 locuitori. Regimul
mediu din zona centrala este de 3,2 nivele.
b. Zona de locuinte si functiuni complementare din
cartiere cu legaturi
functionale intre ele cat si cu zona centrala.
Numarul total de locuinte este de 47.506 din care numai 41578 au alimentare cu
apa si un numar de 41019 au asigurata si canalizarea din reteaua oraseneasca.
b1. Cartier Nicolae Balcescu cu cca 23.000 locuitori, are o capacitate de
cazare de 7.300 locuitori din care 6.900 apartamentre, cu regim mediu 4,4.
Fond construit foarte bun si bun, spatii verzi, dotari, echipari tehnico-edilitare.
b2. Cartier Independentei cu cca 15.900 locuitori, capacitate cazare 5300 din
care 2.770 apartamente, regim mediu de inaltime 1,9.
Fond construit foarte bun, bun, mediocru, rãu, dotari, echipare tehnico-edilitara,
zone protejate.
b3. Cartier Marghiloman cu cca 12.400 locuitori, capacitate cazare 3900 din
care: 24000 apartamente, regim mediu nivele 2,3.
Fond construit foarte bun, bun, mediu, rar, dotari, spatii verzi, echipare tehnico
edilitara, zone protejate.
b4. Cartier Posta cu cca 2700 locuitori, capacitate cazare 500 case, regim mediu
1,0. Fond construit mediocru, rau, dotari insuficiente.
b5. Cartier Mihai Viteazu cu cca 5.600 locuitori, capacitate cazare 1600 din
care 120 apartamente, regim mediu nivele 1,1.
Fond construit bun, mediocru, rau, dotari, echipare edilitara.
b6.Cartier Dorobanti cu cca 13.700 locuitori cu o capacitate de cazare 4900 din
care 32.000 ap, regim mediu nivele 2,3.
Fond construit bun, mediocru, rau, dotari insuficiente, spatii verzi si zone
protejate, echipare tehnico edilitara.
b7. Cartier Brosteni cu cca 11.000 locuitori, capacitate 3.500 din care 3.300
ap., regim mediu inalrtime 4,0.
Fond construit bun, mediocru si rau dotari insuficiente, echipare tehnico-edilitara,
zone protejate.
b8. Cartier Episcopiei cu cca 15.000.locuitori, capacitate de cazare 4.700 din
care 3.300 apartamente, regim mediu inaltime 2,1 .
Fond construit bun, mediocru si rau, zone verzi, zone protejate, dotari de
invatamant insuficiente.
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b9.Cartier Nicolae Titulescu cu cca 6.800 locuitori cu o capacitate de 2000
case, regim mediu inaltime 1,1.
Fond foarte bun, bun si mediocru, dotari, spatii verzi.
b10. Cartier Crang cu cca 14.200 locuitori, capacitate de cazare 4600,
regim mediu de inaltime 5,5.
Fond construit foarte bun, bun, mediocru, dotari, spatii verzi.
b11. Cartier Simileasca cu cca 9.400 locuitori, capacitate cazare 2.200 case,
regim inaltime 1,0.
Fond construit mediocru, prost, dotari insuficiente, echipare edilitara
necorespunzatoare.
c) Zona activitati economice
Municipiul Buzau detine doua zone industriale bine inchegate si dotate din punct
de vedere tehnico-edilitar si anume Zona industriala Sud si Zona industriala Nord.
De asemenea in cadrul municipiului sunt unitati economice dispersate, unitati noi
moderne.
In unitatile poluante cu profil metalurgic si chimic s-au construit statii de preepurare,
de retinere a unor noxe care sa nu infesteze canalizarea orasului
d) Zona spatii verzi
In municipiul Buzau exista 3 parcuri in suprafata de 77 ha.
Orasul Buzau situat in zona de campie dispune de o Padure Parc - monument
botanic dar si un loc de recreere al localnicilor.
Cea mai mare suprafata este ocupata de Parcul Crang – 35 ha. Parcul Crang se
afla in Padurea Crangul Buzaului (suprafata totala de 162 ha), padure aflata sub protectie
locala, in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 13/1995, anexa 1,
rezervatii naturale.
Parcul si Padurea Crang, situate in partea de sud-vest a municipiului Buzau, sunt
considerate „plamanul verde” al orasului. Atat in parc cat si in zona ocupata de padure,
intalnim numeroase exemplare de stejari seculari dintre care amintim Stejarul comun
(Quercus robur) (ramasite din falnicii „Codrii ai Vlasiei”). Multe din aceste exemplare sunt
in faze diferite de uscare. De multe ori, chiar exemplarele cu vitalitate medie ridicata, sunt
supuse taierilor neautorizate. Dintre speciile de plante ocrotite amintim Laleaua pestrita
(Fritillaria meleagris) si Laleaua de crang (Tulipa bierbersteiniana).
Celelalte doua parcuri, Parcul Marghiloman (16 ha) si Parcul Tineretului (26 ha),
desi au vegetatie lemnoasa mai putina, sunt importante pentru ca sunt pozitionate in
puncte cardinale diferite (primul in partea de est, iar celalalt in partea de nord a
municipiului Buzau) si pentru ca sunt singurele „oaze” de verdeata compacte pentru
cartierele limitrofe lor.
Toate cele trei parcuri ale municipiului Buzau au pe teritoriul lor linii de apa sub
forma elesteelor. In prezent doar unul dintre aceste helestee – cel din Parcul Crang –
poate fi folosit pentru agrement (plimbari cu barca), celelalte doua helestee avand diferite
grade de colmatare.
In Parcul Marghiloman este amplasata vila Albatros – aflata acum intr-un proces
de restaurare; de asemenea, se mai gasesc aici cateva exemplare seculare de chiparosi
de balta.
Complexul sportiv Crâng cuprinde : teren de fotbal, patinoar, pista de atletism si
sala pentru antrenament.
In parcul Tineretului sunt amenajate spatii de agrement si sport
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Municipiul Buzau detine câteva scuauri i si zone verzi care infrumuseteaza
intersectiile arterelor de circulatie.
Nu se permite micsorarea suprafetelor spatiilor verzi, luate in evidenta de
Administratia publica locala, in registrele locale ale spatiilor verzi cu respectarea
reglementarilor Legii nr.24/2007, completata de Ordonanta de Urgenta nr.114/2007 si
nr.1549 din 4. dec.2008.
In prezent suprafaţa ocupată de parcuri este de 77 ha si suprafaţa ocupata de scuaruri
este de 1,3257 ha.
e) Zona cu incarcatura deosebita sub aspectul valorii istorice,
culturale si urbanistic arhitecturale
Stabilirea zonelor cu valoare istoricã si urbanistic - arhitecturalã s-a realizat
prin studiul de fundamentare cu caracter analitic a situatiei existente si s-a materializat
in plansa A6 ce cuprinde si date privind evolutia urbana a localitatii.
La planul sintezã s-au întocmit 18 anexe privind analiza la nivelul structurii
configurativ spatiale a zonelor cu incarcatura deosebita atat din punct de vedere istoric
cat si ambiental. S-au materializat pe planul de sinteza amplasamentul monumentelor
istorice si a siturilor arheologice în cadrul teritoriului orasenesc. Au fost identificate zonele
cu valoare istorica, cu specific arhitectural local cu valoare ambientala precum si cele
cu valoarea peisagistica.
Studiul prezentat are ca scop stabilirea zonelor protejate, perimetrele zonelor cu
valoare deosebita. Din studiu au rezultat anumite disfunctionalitatii în protectia acestora.
Se constata gruparea zonelor cu valoare arhitecturala si arhitectural urbanistica
in perimetrul localitatii existent în anul 1890 si situarea monumentelor si siturilor
arheologice in limita orasului existent în anul 1830. Aceasta atesta incarcatura deosebita
sub aspectul valorii istorice, culturale si urbanistic arhitecturale a zonei studiate. Rezulta
deci, necesitatea unor studii de fundamentare a solutiilor de organizarea urbanistica pe
domenii vizand in principal :
- stabilirea zonelor protejate atat din punct de vedere istoric cat si peisagistic
(zona parcului dendrologic Marghiloman, parcul Crâng, parcul Episcopiei)
- conservarea si punerea in valoare a zonelor cu valoare peisagisticã;
- protejarea potentialului istoric prin stabilirea unei limite de protectie urbanistica
in jurul monumentelor istorice, siturilor arheologice, ansamblurilor valoroase din punct de
vedere arhitectural urbanistic (Ex. Ansamblul Episcopiei Buzaului, Ansamblul Conacul
Marghiloman, Vatra orasului Medieval, Piata Centrala).
In partea grafica in planurile de situatie pentru fiecare amplasament a
monumentelor istorice, situri arheologice s-a delimitat zona de protectie in care se
solicitata avizul Comisiei Moumentelor Istorice pentru eliberea autorizatiilor de constructii
(in limita razei de 100 m). S-a tinut cont in propuneri de Studiul istoric aprobat. Pentru
zona Conacului Margihiloman s-au respecta prevederile din studiul instoric aprobat de
Ministerul Culturii si Cultelor.
Pentru judetul Buzau lista monumentelor istorice din 2004 Ministerul Culturii si
Cultelor impreuna cu Institutul National al Monumentelor Istorice au nominalizat siturile
arheologice, monumentele de arhitectura si arta plastica.
A. SITURI ARHEOLOGICE
1 – PARCUL CRANG - sf.sec.XIX
ZONA DE VEST A ORASULUI – Bz-I-s-B-02189
2 – PARCUL CRANG sec. VI – VII, EPOCA MEDIEVALA TIMPURIE
0,4 KM SUD-VEST DE LA CASTEUL DE APA - Bz-I-m-B-02189.01
3 – NECROPOLA – PARCUL CRANG (INTRE SERE SI OBELISC)
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mil. III – II, EPOCA BRONZULUI MIJLOCIU - Bz-I-s-B-02189.02
4 – PARCUL CRANG – ZONA SERE – OBELISC mil.IV - NEOLITIC
(SPRE POARTA MARE A CRANGULUI) - Bz-I-s-B-02189.03
5 – SITUL ARHEOLOGIC DE LA BUZAU
BUZAU – EST, LA 2 KM DE STATIA BUZAU-SUD - Bz-I-s-B-02190
6 – ASEZARE sec. XVII - XVIII
BUZAU – EST, LA 2 KM DE STATIA BUZAU-SUD - Bz-I-m-B-02190.01
7 – NECROPOLA sec. XVII - XVIII
BUZAU – EST, LA 2 KM DE STATIA BUZAU-SUD - Bz-I-m-B-02190.02
8 – ASEZARE – sec.IV-V – pCr. EPOCA MIGRATIILOR TÂRZII
la cca. 1 km SE de Cimitirul Evreiesc, spre Pãdurea Frasinu;
cca. 2 km S de Statia Buzãu-Sud - Bz-I-m-B-02190.03
9 – SITUL ARHEOLOGIC DE LA BUZAU, PUNCT “DISPENSAR”
STR. BUCEGI, IN ZONA DISPENSARULUI NR.3 PANA IN
INCINTA CENTRULUI MILITAR SI A LICEULUI DE ARTE - Bz-I-s-B-02191
10 – ASEZARE – STR. BUCEGI IN ZONA DISPENSARULUI NR.3 PANA IN

INCINTA CENTRULUI MILITAR SI A LICEULUI DE ARTE sec.XVI-XVIII
- Bz-I-m-B-02191.01
11 – NECROPOLA sec.XVI-XVIII IN ZONA DISPENSARULUI NR.3 PANA IN
INCINTA CENTRULUI MILITAR SI A LICEULUI DE ARTE - - Bz-I-m-B-02191.02
12 – ASEZARE – STR. BUCEGI IN ZONA DISPENSARULUI NR.3 PANA IN
INCINTA CENTRULUI MILITAR SI A LICEULUI DE ARTE sec.XVI-XVIII
- Bz-I-m-B-02191.03
13 – NECROPOLA sec.IV p.Chr. Ep.migratiilor IN ZONA DISPENSARULUI NR.3
PANA IN INCINTA CENTRULUI MILITAR SI A LICEULUI DE ARTE
- Bz-I-m-B-02191.04
14 – ASEZARE – STR. BUCEGI IN ZONA DISPENSARULUI NR.3 PANA IN
INCINTA CENTRULUI MILITAR SI A LICEULUI DE ARTE
sec.III-I a.Chr. LATENE - Bz-I-m-B-02191.05
15 – NECROPOLA sec.III-I a.Chr. LATENE IN ZONA DISPENSARULUI NR.3
PANA IN INCINTA CENTRULUI MILITAR SI A LICEULUI DE ARTE
- Bz-I-m-B-02191.06

B. MONUMENTE DE ARHITECTURA
16 – PODUL DE CALE FERATA
PESTE RÂUL BUZAU – 1872 - Bz-II-m-B-02312
17 – UZINA ELECTRICA – 1926
STR. MARESAL AVERESCU NR.3 - Bz-II-m-B-02313
18 – HOTEL “COROANA” – 1926-1927
BD. N. BALCESCU NR.1 - Bz-II-m-B-02314
19 – TRIBULANUL JUDETEAN – 1908-1912
BD. N. BALCESCU NR.8 - Bz-II-m-A-02315
20 – SCOALA CU CLS.I-VIII NR.1 - 1896
BD. N. BALCESCU NR.28 - Bz-II-m-B-02316
21 – MUZEUL JUDETEAN – 1931 - 1937
BD. N. BALCESCU NR.50 - Bz-II-m-B-02317
22 – CASA - STR. BISTRITEI NR.7 sec.XIX - Bz-II-m-B-02318
23 – BISERICA “BUNA VESTIRE” sec.XVI
STR. BISTRITEI NR.53- Bz-II-m-A-02319
24 – ANSAMBLUL BISERICII “ADORMIREA
MAICII DOMNULUI” - 1709 – BROSTENI - Bz-II-m-A-02320
25 - BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” - 1709
STR. BROSTENI NR.13 - Bz-II-m-A-02320.01
26 - TURN CLOPOTNITA – 1709 - Bz-II-m-A-02320.02
27 – BISERICA “NASTEREA MAICII DOMNULUI”
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1649 – STR. CLEMENTEI NR.20 - Bz-II-m-A-02321
28 – BISERICA “NASTEREA MAICII DOMNULUI”
1649 STR. CLEMENTEI NR.20 - Bz-II-m-A-02321.01
29 – TURNUL CLOPOTNITEI – STR. CLEMENTEI NR.20 -1649 -- Bz-II-m-A-02321.02
30 – ANSAMBLUL “STRADA CUZA VODA” sec.XIX - Bz-II-a-B-02322
31 - PALATUL COMUNAL – 1899 – 1903 PIATA DACIEI NR.1 - Bz-II-m-A-02323
32 – ANSAMBLUL EPISCOPIEI BUZAULUI
ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3 sec.XVII-XIX - Bz-II-a-A-02324
33 -- BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” – 1649,1741, sec.XIX
ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3 - Bz-II-m-A-02324.01
34 -- PARACLIS - 1841 - ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3 - Bz-II-m-A-02324.02
35 – PALATUL EPISCOPAL – sec.XVII, 1709
ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3 - Bz-II-m-A-02324.03
36 -- SEMINARUL VECHI – 1838 - ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3 - Bz-II-m-A-02324.04
37 – CACELARIE – 1819 – 1839 - ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3 - Bz-II-m-A-02324.05
38 -- TURN CLOPOTNITA – sec.XVIII-XIX - ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3
- Bz-II-m-A-02324.06
39 – ZID DE INCINTA - sec.XVIII-XIX - ALEEA EPISCOPIEI NR.2-3
- Bz-II-m-A-02324.07
40 – CASA sec.XIX - BD. GARII NR.14 - Bz-II-m-B-02327
41 – CASA cca 1900 - BD. GARII NR.15 Bz-II-m-B-02328
42 - GRADINTA NR.6 – 1915 - BD. GARII NR.19 Bz-II-m-B-02329
43 – CASA cca 1896 - BD. GARII NR.21 Bz-II-m-B-02330
44 – COLEGIUL NATIONAL “B.P.HASDEU”
1886 – 1889 – STR. GARII NR.1 Bz-II-m-B-02326
45 – CASA STR. GRIVITEI NR.1 sf..sec.XIX - Bz-II-m-B-02331
46 – CASA STR. GRIVITEI NR.9 sf..sec.XIX Bz-II-m-B-02332
47 – LICEUL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” - 1925
STR. SPIRU HARET NR.6 Bz-II-m-B-02333
48 - COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU”
1925-1931 – STR. INDEPENDENTEI NR.22 Bz-II-m-B-02334
49 – BISERICA “SF. NICOLAE” – sec. XIX - STR. LEULUI NR.12 Bz-II-m-B-02335
50 – ANSAMBLUL STR. AL. MARGHILOMAN sec.XIX
INTRE STR. CUZA VODA SI STR. TABACARI Bz-II-a-B-02336
51 – HAN STR. AL. MARGHILOMAN NR.2 sec.XIX Bz-II-m-B-02337
52 – HAN STR. AL. MARGHILOMAN NR.15 sec.XIX Bz-II-m-B-02338
53 – TEMPLUL COMUNITATII EVREESTI sec.XIX
STR. AL. MARCHILOMAN NR.29 Bz-II-m-B-02339
54 – SCOLA SPECIALA NR.1 – 1920 - STR. AL. MARGHILOMAN NR.30

Bz-II-m-B-02340
55 - ANSAMBLUL “STR. OSTROVULUI” – sec.XIX
(INTRE STR. UNIRII SI STR. INDEPENDENTEI) Bz-II-m-B-02341
56 – CASA –1912 - STR. OSTROVULUI NR.29 Bz-II-m-B-02343
57 – CASA OCOLULUI SILVIC încep.sec.XX - STR. PANDURI NR.3 Bz-II-m-B-02344
58 – CASA – 1912 - STR. PANDURI NR.9 Bz-II-m-B-02345
59 - CASA - SEC.XIX - STR. PATRIEI NR.78 Bz-II-m-B-02346
60 – ANSAMBLUL CONACULUI MARGHILOMAN
STR. PLANTELOR NR.1 Bz-II-m-B-02347
61 - CONACUL MARGHILOMAN (VILA ALBATROS)
STR. PLANTELOR NR.1 Bz-II-m-B-02347.01
62 - CLADIRI ANEXE STR. PLANTELOR NR.1 Bz-II-m-B-02347.02
63 – SPITALUL GARLASI (CLADIREA VECHE) sec.XVIII – ref. 1905-1907
STR. PLEVNEI NR.26 Bz-II-m-B-02348
64 – BISERICA “SFINTII IMPARATI - CONSTANTIN SI ELENA” – 1780
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STR. PRIMAVERII NR.3 Bz-II-m-B-02349
65 – CASA – COLECTIA DE ETNOGRAFIE SI - ARTA POPULARA
A MUZEULUI BUZAU sec. XVIII – STR. RAZBOIENI NR.8 Bz-II-m-A-02350
66 – BIBLIOTECA JUDETEANA “V.VOICULESCU”
STR. UNIRII NR.140 – 1914 Bz-II-m-A-02351
67 – PARCUL CRANG – sf.sec.XIX Bz-III-s-B-02500
68 - MONUMENTUL FUNERAR AL FOSTULUI
PRIMAR PETRE STANESCU – 1958 – 1976 - CIMITIRUL DUMBRAVA

Bz-IV-a-B-02504
69 – STATUIA “RUGACIUNEA” – 1914 – 1958 -1976 - CIMITIRUL “DUMBRAVA”

Bz-IV-m-B-02504.01
70 – MONUMENTUL FUNERAR N. SECELEANU -CIMITIRUL DUMBRAVA – 1911

Bz-IV-m-B-02505
71 – STATUIA COMPOZITORULUI GEORGE ENESCU – 1974
PARCUL TINERETULUI Bz-IV-m-B-02506
72 – MONUMENTUL “RASCOALA TARANILOR DIN 1907” – 1987
PIATA DACIEI Bz-IV-m-B-02507
73 – BUSTUL LUI B.P.HASDEU – 1958 - BD. GARII NR.1 Bz-IV-m-B-02508
74 – RESTAURANTUL LUI I.L. CARAGIALE
1894 1895 - PIATA GARII NR.2 Bz-IV-a-B-02509
75 – CASA ORTENSIA PAPADAT - BENGESCU
STR. INDEPENDENTEI NR.53 – cca 1900
- Bz-IV-m-B-02510
76 - CRUCEA CONACULUI MARGHILOMAN,
INCINTA PARCULUI MARGHILOMAN - Bz-IV-m-B-02511
77 – CASA SARARU – 1930 - STR. PLEVNEI NR.1 - Bz-IV-m-B-02512
78 - CASA VLADIMIR MAXIMILIAN SI NICOLAE LEONARD sf. sec.XIX
STR. TENOR LEONARD NR.2 - Bz-IV-m-B-02513
79 – CASA PICTORULUI ION ANDREESCU
STR. T. VLADIMIRESCU NR.23 - Bz-IV-m-B-02514
80 – BISERICA “SF. INGERI” ZONA CENTRALA BUZAU – Bz –II-m-B-20459

In municipiul Buzau dupa anul 1890 s-au realizat urmatoarele lucrari de arte
plastice pe care le nominalizam mai jos, lucrari ce nu sunt cuprinse in lista monumentelor
istorice, ele avand o valoae in sine si ambientala.
MONUMENTUL "RASCOALA TARANILOR DIN 1907" (Piata Daciei nr.1)-1967
STATUIA COMPOZITORULUI GEORGE ENESCU (Parcul Tineretului)-1974
BUSTUL PEDAGOGULUI SPIRU HARET (Str.Spiru Haret) - 1939
BUST "BASIL IORGULESCU' (Bd.Garii) - 1929
BUST B.P.HASDEU (Bd. Garii nr.1) - 1932
BUST N.CONSTANTINESCU (Bd. N. Balcescu) - 1930
OBELISC "BUZAU - 1600" (Parcul Crang) - 1976
SCULPTURA "ION ANDREESCU" (Bd. N.Balcescu) 1971
GRUP SCULPTURAL " LEU SI MISTRET" (Parcul Crang) - 1890
GRUP SCULPTURAL " LEU SI CAPRIOARA" (Parcul Crang) - 1890
GRUP SCULPTURAL " CALARET ATACAT DE LEU" (Parcul Crang) - 1890

2.6. PROTECTIA SI CONSERVAREA MEDIULUI
Mediul este factorul suport al dezvoltarii si amenajarii teritoriului. Atitudinea omului
fata de mediu si componentele sale conduc fie la distrugerea teritoriului, fie la conservarea
lui in vederea realizãrii unui cadru optim pentru dezvoltarea urbanã a localitatii.
Mediul inconjurator reprezinta o realitate pluridimensionala formata din mediul
natural si mediul artificial - societatea umana care prin activitatea complexa pe care o
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desfasoara ameninta echilibrul ecologic al mediului inconjurator prin diversele procese
de poluare si degradare.
Organizatii si organisme internationale au aratat ca degradarea mediului duce
la degradarea standardului de viata si a bunastarii unei societati; existenta unei relatii de
aparare a mediului reprezinta un grad ridicat de civilizatie si comportament.
Printre problemele create de factorii mediului prezente in zona municipiului Buzau
sunt urmatoarele:
- relieful - vulnerabilitatea cladirilor la cutremure;
- potentialul climatic - temperaturi extreme;
- vanturi puternice, viscoliri de zapada;
- inversiune de temperatura, calm atmosferic;
- nebulozitate si ceata prelungita;
- ploi torentiale cu perturbarea sistemului de canalizare;
- brume tarzii, grindina;
- seceta prelungita, valuri de caldura
- umezela relativ redusa;
- vanturi turbioane;
- resurse de apa

- apa potabila dura;
- restrictie de alimentare cu apa;
- scaderea adancimii panzei freatice din subteran;

- vegetatia

- dezvoltarea unor specii ierboase fara valoare
- uscarea arborilor si arbustilor;

- solurile
saraturate.

- exstenta in zona sudica a extravilanului a solurilor

In natura sunt considerate generatoare de poluare latenta naturala: inundatiile,
vanturile puternice, inversiunile de temperatura si ceata, temperaturile maxime si
generatoare de poluare a sectoarelor problema - industria chimica, petrochimica,
metalurgica, agricultura cu ingrasamintele chimice, transporturile.
In aglomerarea urbana a municipiului Buzau intalnim cateva generatoare de
poluare a aerului, apei si solului, atat in zonele industriale, cat si in cele rezidentiale.
Aceste surse de impurificare sunt produse în special de unitati din zona industriala
sud. Agentul de poluare se prezinta sub forma de fum, pulberi, zgura, cenusa, funingine,
care se aseaza pe sol; oxizi de fier; bioxid de carbon, bioxid de sulf, oxizi de sulf,
care se raspandesc in atmosfera; de asemeni diverse substante organice, uleiuri,
pesticide, ingrasaminte chimice, care polueaza solul si apele de orice natura.
Zonele de disconfort urban se intalnesc in lungul principalelor artere cu regim
inalt, in intersectii principale, in zonele industriale. Zona industriala Sud este bine
amplasata in teritoriu fiind in majoritate sub influenta vantului N-NE, dar nu putem spune
ca nu exista o poluare a cartierelor adiacente. De asemenea, zona industriala Nord se
resimte pe teritoriul orasului datorita vanturilor de NV-N, care conduc noxele chiar pana in
zona centrala a municipiului.
2.6.1. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE
Surse de poluare
S-au identificat problemele de mediu pentru obiectivele PUG-ului si descrierea cu
evaluarea potentialelor efecte semnificative asupra mediului;
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Directia Apelor Buzau-Ialomita a transmis Avizul de gospodarire al apelor
nr.151/21.07.2008 prin prin adresa 9186/21.07.2008 in care precizeaza zonele de
protectie pentru dotarile hidroedilitare, iar prin monitorizarea APM Buzau au fost
identificate zone cu impact semnificativ al activitatilor antropice.
Factorul de mediu AER:
Municipiul Buzau nu este o zona cu risc de poluare atmosferica neînregistrându-se
ca zona critică sau zona fierbinte (zona pe teritoriul căreia se înregistrează depăşiri
sistematice ale indicatorilor de calitate a mediului, faţă de normele standardizate,
producându-se deteriorări grave ale stării mediului cu o serie de consecinţe asupra
sănătăţii oamenilor, economiei şi capitalului natural al ţării).
APM Buzau precizează că în municipiul Buzău nu există zone critice sub aspectul
poluării atmosferei, dar există o zonă unde ar putea apărea poluări accidentale de scurtă
durată, în cartierul Poştă, care se învecinează cu zona industrială a municipiului. Începând
cu luna august 2006 s-au făcut determinări de pulberi în suspensie – PM (10) în această
zonă şi s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită admise.
Nu s-au înregistrat depăsiri ale concentraţiei maxime admisibile de 17 g/m2/lună
pentru indicatorul „pulberi sedimentabile” conform STAS 12574/1987 - „Aer din zonele
protejate”. Din analiza rezultatelor monitorizării emisiilor la principalele surse de emisii din
zonă, s-a observat că nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită admise la emisii.
Cauzele înregistrării depăşirilor la pulberi în suspensie – PM(10) nu se cunosc cu exactitate,
urmând ca APM Buzău să continue investigaţiile.
Factorul de mediu APA:
Sursele potenţiale care conduc la încărcarea apelor de suprafaţă cu diferiţi poluanţi
pot fi:
-

surse punctiforme - cota cea mai mare din potenţialul de poluare în cazul acestora
aparţinand unităţilor din domeniile gospodăriei comunale, industriei metalurgice,
construcţiei de maşini, alimentare, construcţiilor şi zootehniei;

-

surse difuze - din agricultură, datorită administrării de fertilizatori, depunerile solide
şi/sau lichide din atmosferă; includ poluările cauzate de consumul de produse/materii
prime din industrie (industria extractivă – exploatări de agregate pe râu) sau populaţie.

Volumul total de ape uzate evacuat în sursa de suprafaţă, în anul 2007, a fost de
13,964 mil. m3, reprezentând volumul de ape uzate cu un anumit grad de epurare.
Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
Conform APM Buzău zona critică pentru ape, în anul 2007, în bazinul hidrografic
Buzãu, a fost considerată pe râul Buzãu în secţiunea aval de municipiu, unde debitele de
ape evacuate sunt cele mai mari provenite de la RAM Buzău şi canalul deschis al zonei
industriale Buzãu, ape insuficient epurate şi neepurate. Anterior s-a constatat ca s-au
produs poluãri accidentale, uneori depãşindu-se valoarea clasei a III-a la amoniu şi la
substanţe organice.
RAM Buzau este principalul poluator al apelor râului Buzău. Regia asigură
tratarea apei, alimentarea cu apa potabilă si tehnologică a zonei industriale a municipiului
Buzău, precum si prelucrarea apelor uzate în vederea deversării în râul Buzău.
Determinările fizico-chimice efectuate probelor de ape uzate epurate au pus în evidentă
depăsiri ale limitelor indicatorilor de calitate, si anume: CBO5, reziduu fix si amoniu.
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Agricultura reprezintă o sursă potanţială de poluare a apelor de suprafaţă şi
subterane în situaţia utilizării excesive de îngrăşăminte chimice şi pesticide pe terenurile
agricole.
Deversările de ape uzate, neepurate corespunzător în staţiile de epurare urbane
sau industriale, reprezintă o sursă potenţială de poluare a apelor de suprafaţă contribuind
la perturbarea echilibrului biologic al ecosistemelor acvatice.
Platformele neconforme de deşeuri menajere precum şi fermele zootehnice
reprezintă importante surse potenţiale de poluare a apelor subterane şi de suprafaţă cu
substanţe organice, compuşi ai azotului, precum şi încărcare biologică.

Poluări accidentale ale corpurilor de apă
În anul 2007 nu au fost înregistrate poluări accidentale la nivelul judeţului Buzău.
Factorul de mediu SOL
Degradarea solului este produsă de poluarea aerului în zona marilor platforme
industriale, de folosirea iraţională a fertilizarilor şi a substanţelor fitosanitare, de
depozitarea necontrolată a deşeurilor industriale şi urbane, de deteriorarea sistemelor de
irigaţii şi de combatere a eroziunii, precum şi de fenomenele naturale cum ar fi seceta sau
excesul de umiditate.
Principalele surse de poluare a solului în municipiul Buzau sunt:
-

agricultura – prin utilizarea excesiva a îngrăşămintelor chimice prin care se produce,
din cauza fenomenului de spălare a componentelor nutritive din şi de pe sol de către
apele de irigaţie sau ploi - infiltrarea acestora în sol si in apele freatice, contribuind la
accentuarea procesului de eutrofizare a cursurilor de apă; utilizarea substanţelor
fitosanitare in care sunt incluse substanţele chimice utilizate pentru combaterea
buruienilor – erbicidele, pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele şi
pentru combaterea diferitelor boli criptogamice – fungicidele, bactericidele şi virucidele;

-

industria si centralele termice prin pierderile de materiale pe/în sol/subsol şi prin
poluantii cu efect acidifiant de tipul amoniac, oxizi de azot şi oxizi de sulf care, prin
intermediul precipitatiilor si prin pulberile in suspensie care sunt dispersate in mod
similar, se depun pe sol;

-

colectarea apelor uzate de tip menajer şi/sau industrial datorită neetanşeităţilor unor
conducte, chesoane sau cămine de vizitare,

-

depozitarea necontrolata de deşeuri de orice tip.

Reziduurile zootehnice se constituie ca îngrăşământ organic pentru suprafeţele
agricole, numai că monitorizarea reziduurilor de la fermele de păsări şi animale nu a fost
făcută pe teritoriul judeţului de APM Buzau, prin urmare nu este posibilă aprecierea
punctuală referitoare la efectele negative pe care acestea le-ar putea avea asupra
solurilor în zona analizată.
Pentru oraşul Buzău există un depozit ecologic la Tăbărăşti - Gălbinaşi, singurul
depozit de deşeuri menajere autorizat în judeţ. Depozitul este prevăzut cu rampă pentru
căntărire. Deşeurile sunt selectate conform legilor în vigoare.
Vechiul depozit al municipiului in suprafata de 10 ha, care nu este amenajat
conform legislaţiei în vigoare, a fost inchis conform normelor şi terenurile au fost înierbate.
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Deşeurile industriale se colectează separat în halde special amenajate, izolate
pentru a nu permite scurgerea substantelor periculoase în sol. Un exemplu pentru acest
lucru este noua haldă a unităţii industriale Cord SA Buzău pentru depozitarea nămolurilor
tehnologice, Ductil SA şi SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău.
Zone critice sub aspectul degradării solurilor - la nivelul judetului Buzau
si a municipiului Buzau
Suprafeţe importante sunt afectate de balastiere care adâncesc albia raului
Buzau, producând scaderea nivelului apei freatice.
Depozitarea necontrolata a deşeurilor industriale şi urbane în interiorul sau la
periferia localităţilor constituie zone insalubre, afectând estetica urbană şi sănătatea, fiind
adevărate focare generatoare de boli.
Efectelele slabei gestionări a deşeurilor asupra stării de sănătate este indirect
prin cei trei factori de mediu apa, aer si sol asupra carora impactul depozitarii neconforme
cu legislatia in vigoare este semnificativ.
Zgomotul
Ponderea cea mai mare în zgomotul urban o deţine transportul rutier.
Actiunea de monitorizare a poluării sonore urbane,desfăşurata de către Agenţia de
Protecţie a Mediului in principalele puncte de trafic din zonele urbane a evidenţiat
incadrari ale nivelului de zgomot in limitele prevazute de STAS 10009-81.
2.6.2. SITURI DE IMPORTANŢA COMUNITARĂ
Prin Ordinul MMDD nr. 1 964/2007 (poz. 103 Anexa 1) a fost declarat ca sit de
importanta comunitara arealul Lunca Buzaului, Cod ROSCI 0103. În suprafaţă de 3
990,5 ha situl aparţine în integralitate judeţului Buzău. A fost declarat pentru habitatul de
luncă, speciile de floră, peşti, amfibieni, nevertebrate din Directiva habitate de pe raza
următoarelor localităţi: Berca (2 %), Buzău (6 %), C.A. Rosetti (2 %), Cilibia (4 %), Cislău
(2 %), Gălbinaşi (4 %), Măgura (6 %), Mărăcineni (12 %), Nehoiu (< 1%), Pănătău (2 %),
Pârscov (2 %), Pătârlagele (2 %), Săgeata (2 %), Săpoca (13 %), Unguriu (9 %), Vadu
Paşii (6 %), Verneşti (2 %), Vipereşti (2 %).
Situl Lunca Buzaului este parte din PUG Buzău. Limita teritoriala a sitului în zona
municipiului a fost materializata in Planul de reglementari si servicii, parte grafica
Corespunzator cotei procentuale municipiului Buzau sunt localizate 239,43 ha care
cuprinde malul stâng al râului şi o parte din luciul de apă.
Prin grija administratie locale se va avea in vedere incadrarea sitului de importanta
comunitara in planurile de urbanism general al municipiului Buzau; acest lucru se va
realiza, prin intermediul proiectanţilor si pentru PUZ-uri, PUD-uri, prin reprezentarea la
scara pe planuri pentru a se pune in evidenta cu exactitate localizarea (conform Ordinului
MMDD nr. 1964/2007).
2.6.3.Acţiuni întreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate şi pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor
Municipiul Buzău a proiectat şi implementat un plan de management al inundaţiilor,
care nu este pe deplin integrat cu celelalte planuri ce privesc oraşul, in speţă cu cele ce
vizează centura ocolitoare din partea de nord. Pentru zona arterei de centură care vine in
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contradicţie cu planul de management al inundaţiilor este necesara gasirea unei soluţii
adecvată pentru a preîntampina inundarea acesteia şi pentru a reduce riscul la inundare.
Prevenirea şi diminuarea efectelor inundaţiilor se realizează prin:
-

realizarea de lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, dar şi a celor cu
folosinţe complexe, care includ şi atenuarea viiturilor; acumulări propuse;

-

întreţinerea permanentă a lucrărilor existente de apărare împotriva inundaţiilor;

-

identificarea în detaliu, delimitarea geografică a zonelor de risc la inundaţii în
teritoriul municipiului, înscrierea lor în planurile de amenajare a teritoriului şi a celor
de urbanism;

-

evitarea construcţiilor (de toate tipurile) în zonele potenţial inundabile, adaptarea
dezvoltării judeţului la condiţiile de risc la inundaţii;

-

captarea izvoarelor cu debit permanent prin lucrări de drenaj;
2.7. ECHIPARE EDILITARA
2.7.1. Alimentarea cu apa
SURSELE

Dezvoltarea alimentãrii cu apã a muncipiului Buzãu s-a realizat pe baza
complexului hidrogeologic al conului de dejectie al râului Buzãu prin foraje cu adâncimea
de la 30 la 150 m.
Fronturile de captare subteranã care constituie sursa de apã a Municipiului Buzãu:
1.

2.

3.

4.

5.

Front Crâng: amplasament parc Crâng – 2 km vest centru Buzãu, nr. foraje 22,
adâncimea 100-150 m, distanta intre foraje 210-220 m, debite proiectate 320
dm3/s si exploatate (medie anuala) 250-300 dm3/s;
Front Lipia: amplasament vest Buzãu, km.6 CFR Buz&u – Nehoiu, nr. foraje 8,
adâncimea 6-10 m si 2 150 m, distanta intre foraje 210-260 m, debite proiectate
140 dm3/s si exploatate (medie anuala) 100-130 dm3/s;
Front Est: amplasament nord Parc Tineret, nr. foraje 11, adâncimea 100-200
m, distanta intre foraje 175-280 m, debite proiectate 130 dm3/s si exploatate
(medie anuala) 50-70 dm3/s;
Front sud: amplasament sud Buzãu (aprox. zona ind. Sud), nr. foraje 21,
adâncimea 100-150 m, distanta intre foraje 190-340 m, debite proiectate 320
dm3/s si exploatate (medie anuala) 150-200 dm3/s;
Front Zahãr I, II: amplasament sud Buzãu, nr. foraje 29, adâncimea 100-150
m, distanta intre foraje 74-276 m, debite proiectate 430 dm 3/s si exploatate
(medie anuala) 250-300 dm3/s;
Total debit exploatat: 800-1000 dm3/s

Executia celor peste 90 de foraje care reprezintã sursa de apã a Municipiului
Buzãu s-a realizat într-o perioadã de peste 60 de ani, majoritatea dintre acestea fiind
realizate dupã 1962.
Solutiile adoptate in majoritatea cazurilor poarta amprenta etapei in care s-au
realizat din punct de vedere al disponibilitatii tehnologice, materialelor, calitatea executiei
si dotarea cu utilaje. Astfel:
• 80% din foraje sunt dotate cu coloanã filtrantã neprotejata; se produce
fenomenul de hidroliza a sãrurilor dizolvate (în special bicarbonatii, fier organic)
si se blocheazã fantele coloanei;
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• apar numeroase foraje cu înnisipãri masive in special prin deformarea
coloanelor la miscarile seismice;
• un proces continuu de mineralizare a apei în special prin cresterea
continutului de azotati, urmare a utilizarii intensive a îngrãsãmintelor cu azot si
fosfor in perioada 1970-1990;
• defectiuni frecvente si randamente foarte reduse la utilajele de pompare.
Calitatea apei extrasa din foraje corespunde partial standardelor Legii apei
potabile, 458/2002 si nu respecta, în totalitate, normele CE 98/83 din 1998 privind
indicatorii de calitate pentru apa destinata consumului uman. Principalele deficiente in
calitatea apei sunt:
• depasirea turbitatii limita (1 NTU) pentru o serie de foraje exploatate
defectuos;
• continutul mare de bicarbonati de calciu si de magneziu care creeaza
probleme pentru instalatiile de transport a apei calde menajere;
• continutul de fier (0,25 mg/l la sursa Est); este pus in evidenta prin efectul de
coroziune biologica a conductelor de otel din reteaua de distributie;
• calitatea apei captatã din sursa subteranã este deterioratã atât de
exploatarea intensivã, necontrolatã a unor foraje cât si de lipsa operatiilor de
curãtire si deznisipare sistematice.
Exploatarea intensivã si necontrolatã a surselor de apa subterana, in perioada
1975-1989 a condus la:
• deteriorarea si scoaterea din functiune prin imbãtrânire si înnisipare a
numeroase foraje (15-20% din total);
• uzura agregatelor de pompare vechi care lucreazã cu randamente η = 0,4 –
0,45;
• lipsa oricãrui sistem de monitorizare si dispecerizare a condus la agravarea
disfunctionalitãtilor captãrilor de apa subteran.
Apa captatã este transportatã prin pompare la cele patru complexe de
inmagazinare-pompare unde se realizeazã clorinarea cu doza de clor rezidual (0,5
g/m3) si se asigura prin repompare presiunea in reteaua de distributie.
Caracteristicile complexelor de inmagazinare – pompare (gospodarii de apa) sunt
date mai jos.
Caracteristicile complexelor de inmagazinare-pomare
Crâng – amplasat lângã front captare Crâng in parc Buzau, volum rezervoare
3x2.500 mc, VRI = 300 mc, debit Q = 50-600 dm3/s, H = 45-50 m, Statie
preparare si dozare Cl2;
2. Est - amplasat lângã front est parc Tineretului, volum rezervoare 2x1.000 mc,
debit Q = 420 dm3/s, H = 45-50 m, Statie preparare si dozare Cl2;
3. Sud (Zahar) - amplasat lângã Aleea Industriilor, volum rezervoare 3x2.500 mc,
1 x 10.000 mc, debit Q = 500 dm 3/s, H = 45-50 m, Statie preparare si dozare
Cl2;
4. Drãgaica - amplasat limita de vest a zonei industriale Sud, volum rezervoare
3x20.000 mc, debit Q = 450 dm3/s, H = 45-50 m, Statie preparare si dozare Cl2;
1.

Total mc. = 35.500 mc
NOTA: VRI = volum rezerva de incendiu
2.7.2. RETEAUA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA
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Reteaua de distributie a apei potabile însumeazã 174,57 km de conducte
amplasate pe totalitatea sistemului stradal al municipiului Buzãu.
Cel mai utilizat material in reteaua de distributie este otelul in proportie de 60%,
urmat de tuburile din azbociment 19,4%, polietilena de inaltã densitate 9,07% si forta de
presiune. Lungimea conductelor peste 50 de ani este de 16,4 km (9,4%), iar peste 40 de
ani este de 24,9 km (14,26%), 34,33 din lungimea totalã retelei are vârsta de peste 30 ani.
Numãrul mare de avarii din reteaua de distributie a apei potabile este datorat:
• existentei unei lungimi mari de retea (otel si azbociment mixat cu otel)
executatã defectuos, fara protectii, supusa actiunii corozive a apei si a patului
de pozare;
• executia necorespunzatoarea a retelei (zonele Posta, Mihai Viteazul,
Simileasca) executata cu tuburi de otel recuperate din incintele industriale si
neprotejata de interior si exterior;
• lipsa sistemelor de monitorizare si reglare a presiunilor in retea care
conduce la solicitarea dinamica si diferentiala cu variatii de 2,5 bar de câteva
ori/zi;
• suprasolicitarea retelei; reteaua transportã debite de 400-450 mc/km zi (180200 mc/km zi in tarile avansate).
Sistemul de alimentare cu apa Buzãu se confruntã cu urmãtoarele probleme:
Disfunctionalitãti
• consumuri energetice mari (pânã la 0,75 kWh/mc apa livratã la robinetul
consumatorului) datoritã randamentului agregatelor de pompare atât de la
surse, cât si din statiile de repompare din complexe;
• un numãr de peste 3.000 avarii (medie anualã) în reteaua de distributie si
lipsa acutã a capacitatii de refacere a acestora (material si uman); lungimi mari
din retea (30%) executate in sistem mixt (tuburi Premo având curbe din otel.
Idem la tuburile din azbociment) sau executate din materiale recuperate (teava
de otel recuperatã de la instalatii industriale);
• in valori absolute volumul de apa produs anual, pierderile de apa reprezinta
35-38%;
• pierderile de apa din reteaua de distributie sunt datorate avariilor de tip
spargeri de conducta pentru fonta si azbociment sau fisurari ale acestora;
numeroase avarii apar la tuburile din otel legate direct de coroziunea interna si
externa datorita executiei de slaba calitate, pentru ca terenul de pozare si apa
prezinta agresivitate medie.
2.7.3. RETEA DE CANALIZARE
Reteaua de canalizare este realizata in sistem mixt. Zonele de locuinte dispun de
sistem unitar, unic pentru ape uzate menajere si ape pluviale. Zonele industriale Nord si
Sud dispun de doua retele pentru ape uzate menajere, ape uzate industriale pre-epurare
si o retea pentru ape conventional curate si pluviale.
Orasul este dotat cu 4 colectoare principale in sistem unitar care se formeaza in NV localitatii si descarca apele uzate in zona statiei de epurare amplasata in partea de S-V.
In zona industriala Nord apele uzate se evacueaza in colectovul secundar de pe
strada Transilvaniei, iar apele pluviale in trei colectoare care se descarca în râul Buzãu.
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In zona industriala Sud apele uzate menajere sunt transportate prin colectorul
secundar de pe Aleea Industriilor spre statia de epurare. Apele pluviale si conventional
curate sunt transportate printr-un colector independent spre râul Buzãu.
Colectorul I se formeaza in partea de nord a bulevardului Stadionului, colecteaza in
sistem unitar prin colectoarele secundare apele uzate menajere si pluviale din zonele de
locuinte adiacente: cartierul Crâng, cartierul N. Bãlcescu, o parte din Bulevardul Unirii si
înspre capãtul aval colectoarele II si III, dupã care se racordeazã la camera deversor,
amonte de statia de epurare.
Colectorul II incepe de la sectia tricotaje-filatura Nord-Buzau, traverseazã strada
I.L. Caragiale, Martirilor, Heliade-Radulescu, si dupa aceea pe strada Maghiran si Colonel
Buzoianu, racordându-se în colectorul I in zona garii. Tot colectorul este in sistem unitar si
preia apele uzate menajere, industriale si pluviale lde la sectia de tricotaje-filatura cât si de
la cartierele de locuinte prin care trece.
Punctul de formare al colectorul III, este intersectia strazilor Transilvaniei, Crinului
si Popa Tun. Din acest punct colectorul are traseul strazile: Popa Tun, Penteleului, Unirii,
Bistritei, Libertatii si Leonard. Colectorul III, evacueaza apele in colectorul I de pe
Bulevardul Republicii in caminul 25/I. Colectorul III, preia apele uzate menajere si
industriale pre-epurate din zona industriala Nord si apele uzate menajere si pluviale din
zonele de locuinte adiacente.
Apele uzate menajere si industriale pre-epurare din zona industriala Nord sunt
preluate prin intermediul colectorului secundar III/B. Apele pluviale de la zona industriala
Nord sunt evacuate prin trei colectoare pluviale in râul Buzau.
Colectorul IV se formeaza la intersectia strazii Iazul Morilor cu strada Unirii
(cartierul Micro III). In continuare traseul colectorului este paralel cu Iazul Morilor pânã la
intersectia cu strada Dorobanti, intersectând strazile: Chiristigii, Mesteacãnului, Agriselor
si Fragilor. Traseul urmeaza strada Dorobanti pânã la intersectia cu strada Horticolei unde
se racordeaza in camera deversor de pe traseul colectorului I.
Principalele disfunctiuni in exploatarea retelei de canalizare a municipiului Buzau
sunt date de gradul de colmatare atât al colectoarelor secundare, cât si al colectoarelor
principale. Aceastã situatie este datoratã urmãtoarelor cauze:
• prin proiectare si executie racordurile colectoarelor secundare la
colectoarele principale sunt executate la diferente de cote foarte reduse (în
general pânã la 15-20 cm fata de cota radier colelctor principal); la ploaie
remuul creat se tramsmite spre canalele secundare si se creeaza depuneri;
• starea de indisciplina a utilizatorilor retelei de canalizare care descarca la
retea materiale si obiecte neadmise într-un altfel de sistem;
• lipsa de dotari si fonduri ca si sistemul defectuos al constructiei gurilor de
scurgere au condus la antrenarea materialului steril in canalizare.
In ansamblul retelei se apreziaza, conform studiilor si datelor existente cã 70-80%
din lungimea retelei este colmatata in proportie de 30-70%.
Colectorul de ape menajare amplasat pe strada Aleea Industriilor (Dn 800) este
colmatat si blocat în totalitate.
Sistemul de canalizare al municipiului Buzau este confruntat cu dificultati de
preluare a apelor uzate de la agentii economici. Unii dintre acestia dispun de statii de preepurare (Avicola, Romcarbon, Ursus) care functioneazã defectuos, în cele mai multe
cazuri cu eficienta scãzutã. In numeroase situatii (40-50%) din cazuri, influentul de ape
uzate industriale nu corespunde conditiilor impuse de N.P.T.A. 001 “Conditii de
descarcare a apelor uzate in retelele publice de canalizare”.
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2.7.4. STATIA DE EPURARE
Este amplasatã in zona de Est a municipiului Buzau in vecinatatea râului Buzau. A
fost construita in doua etape:1964-1965 – linia veche, 1975-1985 – linia noua.
In prezent functioneaza cu un debit de 640 dm3/s si pe baza datelor de exploatare
prezinta urmatoarele eficiente:
• pentru substante organice (CCO-Cr) : 51-54%;
• pentru CBO5: 53-54%;
• pentru suspensii: 50-55%
Deficientele majore constatate la obiectele statiei de epurare sunt sistematizate in
cele ce urmeazã:
• grãtarele functioneazã defectuos datorita defectiunilor sistemelor de curatire;
curatirea se asigura manual;
• sistemele de curatire a deznisipatoarelor nu sunt functionale, iar capacitatea
deznisipatoarelor este insuficienta;
• separatorul de grasimi nu are eficienta scontata datorita lipsei insuflarii de
aer;
• statiile de pompare pe linia apei utilizeaza echipamente invechite, cu
randamente scazute (0,5—0,6);
• decantoarele primare au capacitate insuficienta pentru tratarea intregului
debit de ape uzate;
• echipamentele mecanice de curatire a namolului atât de la decantoarele
primare, cât si de la decantoarele secundare sunt in avansata stare de
degradare datorita uzurii cãilor de rulare ale podurilor racloare;
• nu exista aparatura de 250 mc sunt corodate si dezafectate;
• nu exista facilitati pentru deshidratarea nãmolului;
• platformele de uscare a nãmolului sunt insuficiente;
• deversarea apei epurate se realizeaza in lagunele amenajate in vecinatatea
statiei de epuare;
• spatiile pentru dispecer, laboratoare si atelierul mecanic sunt insuficiente.
2.7.5. Alimentare cu energie electrica
Municipiul Buzau se alimenteaza din Sistemul Energetic National prin opt statii de
transformare si conexiuni de 110 kV, dintre care trei industriale si cinci mixte.
De la statiile de transformare se alimenteaza prin retele subterane de medie
tensiune 6kV si 20kV posturi de transformare si puncte de alimentare pentru distributie
urbana 0,4 kV.
Acestea deservesc consumatori casnici si privati (industriali si neindustriali).
Bransamentele electrice pentru consumatorii casnici de la blocuri sunt subterane
ca si pentru consumatorii industriali, iar bransamentele electrice pentru consumatorii
casnici individuali sunt aeriene. Liniile electrice de joasã tensiune sunt preponderent
aerierene montate pe stâlpi de beton.
Puterea instalata in posturile trafo, in numar de cca. 150, este de aproximativ
150.000 kVA.
Consumul de energie electrica la nivelul anului 2005 a fost de cca. 400.000 MWh
Marii consumatori industriali au puncte proprii de alimentare (statii si/sau posturi de
transformare).
2.7.6 Retele telefonice
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In prezent, municipiul Buzau are asigurat serviciu telefonic urban, interurban si
international prin centrala telefonicã care asigura cca. 30000 abonati casnici si 2500
societati comerciale.
Legaturile sunt realizate prin racorduri aeriene si subterane, cabluri in canalizatie,
in lungime de peste 100 km.
Capacitatea centralelor telefonice este 33000 numere, acestea reusind sa satisfaca
cererea actuala de abonati.
2.7.7. Alimentarea cu caldura
Prezenta documentatie elaborata impreuna cu planul de amenajare a teritoriului
administrativ al Municipiului Buzau prezinta situatia retelelor de termoficare, punctelor
termice de zona si a centralelor termie de zona existente, precum si evolutia posibila si
masurile propuse pentru asigurarea unui confort sporit in apartamente, gradinite, scoli,
dispensare, etc., la un pret mai mic al G-caloriei.
In prezent, principala sursa de energie termica a municipiului Buzau este
Centrala electrica de termoficare (CET) amplasata in zona industriala - Fabrica de zahar
- care produce agent termic primar sub forma de apa fierbinte, care prin intermediul
punctelor termice existente produce agent termic secundar sub forma de apa calda
pentru incalzire (95°/75°C) si apa calda pentru consum menajer (60°C).
Transportul agentului termic primar de la CET la punctele termice de zona se
face prin intermediul retelelor de termoficare.
O alta sursa de energie termica o constituie centralele termice de cartier – de
exemplu Cartier Episcopie si Cartier Micro XIV – Crâng care produc agent termic pentru
incalzire si apa calda pentru consum menajer. Aceste centrale termice au fost
modernizate, sunt echipate cu utilaje noi, cu randamente sporite si cu un consum redus
de combustibil.
2.7.8. Alimentare cu gaze naturale
In Municipiul Buzau, sistemul de alimentare cu gaze naturale este constituit din
retele de medie presiune si de redusa presiune.
Alimentarea se face din conducta de transport TRANSGAZ – MEDIAS prin statia
de predare din zona de sud a Municipiului Buzau.
De la statia de predare se formeaza sistemul de distributie cu retea de repartitie
pana la statiile de sector din cartier Simileasca, str. Bazalt, Str.Rascoalei, cartier Micro
XIV, B-dul N.Balcescu, Str. Toamnei, cartier M. Viteazu – cartier Posta.
Din statiile de sector consumatorii sunt alimentati prin retele de distributie de
redusa presiune, bransamente, posturile de reglare si instalatiile de utilizare.
2.7.9. Gospodarie comunala
Salubritate. Gestionarea deşeurilor. Depozite de deşeuri
Vechea platformă de gunoi a fost inchisă din cauza neconformării sale la
standardele europene şi a fost construită o nouă platformă, la 12 km de Buzău, langă
Gălbinaşi, la care accesul se face via DN 2B Buzău-Brăila. Aceasta a devenit
operaţională in anul 2003 şi a fost construită in concordaţă cu standardele moderne şi cu
prevederile Directivei Nr. 1999/31/EC. Platforma Galbinasi este functinala numai pentru
deseuri nepericuloase.
Deşeurile periculoase sunt transportate in depozite centralizate din vecinătate
(Vivani - Slobozia; Seţca - Brăila şi Apisolemia - Piatra Neamţ).
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Deşeurile spitalicesti sunt colectate şi transportate la IRIDEX Bucureşti şi
ECOFIER Galaţi, via Constanţa, unde sunt incinerate.
Pană in prezent nu sunt dezvoltate in municipiul Buzău proiecte ample de
colectare selectivă a deşeurilor, intrucat un proiect propus anterior a generat probleme ce
au impiedicat implementarea acestuia. Operatorul de servicii RER ECOLOGIC SERVIS
SRL a amenajat in municipiul Buzău:
-

15 puncte de colectare si şcoli/licee, grădiniţe, puncte comerciale, instituţii publice,in
care s-au amplasat containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor tip PET;

-

18 puncte de colectare la asociaţii de proprietari, in care a amplasat 10 containere
pentru colectarea selectivă a deşeurilor din hartie-carton şi 12 containere pentru
colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje tip PET.

In municipiul Buzău, deşeurile din construcţii şi demolări sunt depozitate pe un
amplasament in suprafaţă de 8 ha situat in zona “Dig apărare rau Buzău”. Acesta este
administrat de SC URBIS SERV SRL Buzău. Depozitarea deşeurilor inerte in aceasta
zonă a fost stabilită de Primaria municipiului Buzău, in scopul aducerii la cotă a terenului
pe care se intenţionează amenajarea unui parc industrial.
Deşeurile electrice au puncte speciale de colectare in municipiul Buzău. In anul
2007 firma Greenweee International a investit intr-o instalaţie de tratare şi reciclare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, amplasată la Buzău.
In Buzău a fost dezvoltat si un sistem de colectare a deşeurilor cu capacitate
limitată de colectare a materialelor reciclabile.
2.7.10. Amenajări de îmbunătăţiri funciare
Din suprafaţa totală a teritoriul administrativ Buzău – 8 167,73 ha, sunt amenajate
cu lucrări de îmbunătăţiri funciare următoarele suprafaţe de teren:
-

4 291,24 ha, cu lucrări de irigaţii în Câmpia Buzăului,

-

4 197,18 ha, cu lucrări de desecări în Câmpia Buzăului şi Câmpia Călmăţuiului.

Lucrarile de irigatii sunt cuprinse in cadrul Amenajarii hidroameliorative complexe
Campia Buzaului, in urmatoarele ploturi:
1. Plotul Iazul Morilor- 393 ha amenajate cu canale deschise. Este constituit din canalul
principal cu acelasi nume care are lungimea de 20,18 km si sealimenteaza din C. Vest
pe teritoriul comunei vernesti. Mai multe canale secundare deservesc suprafete
agricole pe cuprinsul UTR-urilor : 17, 9, 21, 8, 7, 20, 12, 13, 19, 22, si 27- (Vezi Plansa
nr. 7);
2. Plotul SPM2 – 130 ha in cadru UTR 31. Statia depunere sub presiune SPM2, cu
conducte ingropate de o parte si de alta a DN10, are antenele A1, A2, si A3;
3. Plotul SPP 7- extravilanul municipiului in partea de nord-vest;
4. Plotul SPP8- UTR16, 25 si 30 contin tronsoanele finale ale conductelor principale CP1
si CP2 si antenele A12, A12a, A13. UTR 30 are in cadrul sau si canalele deschise
CS1-CS6 care sealimenteaza din conducta principala CP2;
5. Plotul SPP9-UTR30 cumprinde tronsonul final al conductei principale CP2 si antenele
A17 a , A23 si A24;
6. Plotul SPP 10- UTR 29, 14, si 18, cuprind conducta principala CP2 si antenele A17,
A18, A19, A20, A21, A22, A23, A23a, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A37 si A38.
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Suprafata amenajata cu lucrari de desecare pe teritoriul municipiului Buzau este
cuprinsa in amenajarile campia Buzaului si B.H. Calmatui.
In amenajarea Campia Buzaului, in cadrul UTR 30 se afla canalele din sistemul 12,
C12-1, CS12-2 si CS-4.
In amenajarea B.H. Calmatui sunt amplasate canalul principal CP2 cu secundarele
CS1 si CS2, canalul principal CP3b cu secundarele CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6,
CS7, CS8, CS9 in cadrul UTR 29 si canalele CP3b cu secundarele CS12 si CS12a si
CS3/CP2 in cadrul UTR 14. De asemenea in cadrul UTR 18 sunt construite canalele
secundare CS1, CS2, CS2a, si CS2b care debuseaza in canalul principal CP3.
2.8. DISFUNCTIONALITATI
In urma analizei functionale efectuata la nivelul orasului s-au stabilit o serie de
difunctionalitati si aspecte critice rezultate din modul de desfasurare a activitatilor
atat in teritoriu cat si in localitate.
Datorita modului de amplasare a anumitor zone industriale si de locuinta se
produc la nivelul orasului diferite grade de disconfort si incomodare.
- Poluarea aerului (noxe metalurgice) zonelor de locuinta datorita vecinatatii cu
zonele de industrie este principala disfunctionalitate.
Cea mai poluanta este intreprinderea Romcarbon SA Buzau care este amplasata
fara a se tine cont de vanturile predominante si alte criterii naturale. Amplasata in partea
de nord-est a orasului intreprinderea polueaza factorul de mediu aer de jur imprejur
indeosebi in partea de sud a intreprinderii. Celelelalte intreprinderi industriale amplasate
in nord prin profilele lor nu polueaza factorii de mediu. Zona industriala Sud polueaza
(poluare sonora si a aerului) cele doua cartiere amplasate in vecinatate: cartier Posta si
Mihai Viteazu.
Pentru reducerea poluarii zonelor de locuit se propune crearea unor zone de
protectie continand in plantatii inalte.
La nivelul orasului sunt situri si monumente istorice care trebuiesc protejate. In
zona istorica din centrul orasului si complexul Marghiloman se impune consolidarea si
restaurarea lor, constructiile fiind intr-un grad avansat de degradare.
Vanturile puternice produc viscoliri, arsita, praf asupra pomilor, cablurilor
formand un microclimat aparte de temperaturi continental excesive. Pentru ameliorare se
recomanda plantarea in lungul raului Buzu a perdelelor de protectie, refacerea parcului
Crang si a parcurilor verzi din cartiere, plantarea perdelelor de protectie in lungul zonei de
cale ferata si a platformei de gunoi.
Datorita perioadei de tranzitie au aparut numeroase probleme sociale printre care
forta de munca neocupata (somerii) care o data cu programul de dezvoltare viitoare vor
cuprinde forta de munca deosebita unitatile mici si mijlocii ce vor aparea.
Fondul de locuit: mediocru si rau in zonele cuprinse in dezafectare pana in
1989 respectiv Posta, Mihai Viteazu, Dorobanti, Similesaca cu regim preponderent
parter.
Fond de locuit bun : cartier Nicolae Titulescu, Episcopieie, Independentei,
Marghiloman cu regim inaltime parter si P+1.
Fond de locuit foarte bun cartiere de locuinta cu regim inalt P+4 - P+10 nivele.
Relatia dificila a orasului cu zona industriala Sud. Pasajul denivelat existent fiind
excentric amplasat si insuficient dimensionat.
Frontul de captare nu etse la capacitatea ceruta. Rampa de gunoi nu corespunde
din punct de vedere tehnologic si ecologic cerintelor unui municipiu resedinta de judet.
Zone critice sub aspectul degradării solurilor
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Suprafeţe importante sunt afectate de balastiere care adâncesc albiile apelor,
producând scaderea nivelului apei freatice, ameninţând devierea cursului de apă care
determină eroziuni de mal şi degradarea construcţiilor de artă. Suprafaţa afectată la
nivelul judeţului este de cca 200 ha.
3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA
Propunerile de organizare urbanistica si amenajare a teritoriului s-au putut
face dupa analizarea studiilor de fundamentare, dupa cartarea fondului construit
existent, stabilirea zonei de proprietate a terenurilor, reabilitarea - protectia si
conservarea mediului, analiza echiparii tehnico-edilitara, organizarea circulatiei si
transporturilor, populatia si aspectele socio-urbanistice.
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE
3.1.1.a. Studiu geotehnic si hidrogeologic
3.1.1b. Studiu privind evolutia localitatii in timp cu evidentierea zonelor
protejate istoric, urbanistic, ecologic, monumente istorice
S-a delimitat vatra orasului medieval sec. XIII - XIX limita localitatii la 1830 si limita
localitatii 1890.
Pentru zonele cu valoare istorica, cu valoare peisagistica si zonele cu valoare
ambientala, necesare a fi protejate s-au intocmit 18 anexe la planul de ansamblu A6.
Conform legislatiei în vigoare zona protejatã pentru monumentele istorice, zonã în
care se solicitã avizul de specialitate este în limita de 100 m fata de clãdirea monument.
Limita se determinatã prin mãsurarea a 100 m din fiecare colt al clãdirii, astfel încât
aceasta are o configuratie în plan asemãnatoare constructiei ce urmeazã a fi protejatã.
Stabilirea acestei limitã perimetru se face pentru fiecare clãdire monument pe un
plan de situatie la o scarã ce permite reprezentarea graficã corectã, respectiv sc.1:500.
Prezentul studiu stabileste în anexe zona în care urmeazã sã se traseze limita
perimetrului de protectie la o scara a planului ce permite mãsurãtori grafice corescte.
3.1.1.c. Studiu de circulatie pentru municipiul Buzãu.
3.1.1.d. Studiu istoric pentru municipiul Buzãu avizat de Ministerul Culturii si
Cultelor.
3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI
Pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente, consultand factorii interesati,
doleantele beneficiarului, s-au stabilit directii in activitatea de amenajare si urbanism
pentru municipiul Buzau si teritoriul sãu administrativ, prioritati ce au stat la baza masurilor
si reglementarilor propuse. Printr-un sondaj de opinie se vor determina optiunile
populatiei privind propunerile si reglementarile prezentei documentatii.
Se propune o marire a limitei intravilanului existent cu o suprafata de
1.704,8385381 ha de la S = 2.852,6211935 ha intravilan existent la S = 4.557,4597316 ha
ntravilan propus.
Din analiza tuturor factorilor determinanti extinderea optima a extravilanului
este spre râul Buzau si adiacent arterelor principale de circulatie în zonele de acces a
acestora in intravilanul existent: DN10 Buzau-Brasov, E85 Buzau-Focsani, DN2 Buzau –
Ploiesti, Buzau-Urziceni si DN2B Buzau – Braila.
La cererea beneficiarului s-a studiat solutia de completare a limitei intravilanului
PUG-ului Buzau in zona de sud-vest a municipiului cu accesul carosabil asigurat de
circulatiile majore DN2 si DN2B.
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Conditiile socio-economice din perioada de tranzitie au dus la modificarea
optiunii oamenilor privind modul de locuire, o cerere marita pentru zona de locuinte
individuale in deterimentul locuintelor colective. Extinderile intravilanului au ca functie
dominanta cu preponderenta zonele de locuinte si functiuni complementare.
In zona de sud-vest introdusa in intravilan functiunile dominante sunt pentru unitati
de servicii de productie si depozite si o pondere mai mica pentru zona destinata
locuintelor cu functiuni complementare. Aceasta este prevazuta in zona din imediata
apropiere a parcului Crâng care asigura un microclimat adecvat zonei de locuit.
3.3. IMBUNATARIREA RELATIILOR IN TERITORIU
Se propune o mai buna valorificare a cadrului natural din teritoriu - raul Buzau,
padurea - parc Crang.
Pozitia geografica a localitatii impune completarea centurilor rutiere care sa
asigure decongestionarea orasului de circulatia de tranzit.

Bilant teritorial administrativ
------------------------------------------------------------------------------------Denumire
Suprafata (ha) Procent (%)
------------------------------------------------------------------------------------Totala
8167,7343
100,00
------------------------------------------------------------------------------------din care:
AGRICOLA
5572,00
68,22%
- arabil
4667,00
- pasuni
672,00
- vii, livezi
233,00
NEAGRICOLA
2595,7343
31,78%
- paduri
122,00
- ape
101,00
- constructii
- alte folosinte
------------------------------------------------------------------------------------Plan A1 cuprinde planul unitatilor economice
Trupurile cuprinse in
prezentat.

teritoriu

administrativ

sunt conform centralizatorului

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE
3.4.1. Activitati industriale, depozite
Dezvoltarea industriala intr-o economie de piata se bazeaza pe unitati mici si
mijlocii care sa cuprinda excedentul de forta de munca. Unitatile mari isi reorganizeaza
capacitatile economice, retehnologizeaza procesul de productie. Forta de munca
calificata isi dezvolta unitati proprii - de tip industrial prelucrare - industria sticlei,
brânzeturilor, vinificatiei dar si desfacere a acestor produse.
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Se propune extinderea intravilanului existent la limita zonei industriale sud a
municipiului Buzãu. Terenul este liber si ofera conditii optime de amplasare a unor noi
unitati industriale sau de depozitare.
3.4.2. Agricultura
Orasul Buzau detine un bazin legumicol dezvoltat in sectorul agricol cat si in cel de
stat.
Relatia municipiului cu zona de influenta face ca aceasta sa ofere produse
animaliere, fructe atat pe piata agroalimentara cat si pentru industrie.
Se propune pãstrarea si reabilitarea unitãtilor existente. De asemenea extinderea
propusa in zona de sud a municipiului poate cuprinde atât unitati industriale, cât si
agricole, în functie de cerintele investitorilor.
3.4.3. Dezvoltarea activitatii turistice si de agrement
Activitatea turistica a orasului se caracterizeaza în primul rând ca turism de tranzit
deservit de hotelurile existente la care se pot adauga puncte noi turistice - motel, han camping amplasate în zonele limitrofe a intravilanului existent in apropierea strandului si
a Parcului Tineretului.
Se impune reabilitarea retelei de hoteluri pentru aducerea ei la standardele
europene.
Se vor dezvolta unitati de transport turistic care sa asigure relatia intre oras si
zonele adiacente turistice - Sarata Monteoru, Pãdurea Frasin si Pãdurea Spataru.
3.5. EVOLUTIA POPULATIEI, ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE
3.5.1. Estimarea evolutiei populatiei
Cresterea populatiei municipiului nu este posibila fara reorientarea sistemului
economic inclusiv in vederea asigurarii unui loc de munca pentru populatia activã.
Aceasta necesita dezvoltarea sectoarelor de activitate cu perspectiva si iesirea din era
industriala si intrarea in cea a serviciilor, a ramurilor prelucratoare, a agriculturii.
Evolutia populatiei municipiului Buzau se caracterizeaza in urmatorii 10 ani
printr-un nivel de crestere redus, bazat pe urmatoarele considerente:
- populatia fertila pentru urmatorii 10 ani este ridicata;
- grupa de varsta apta de munca este bine reprezentata;
- zona de influenta detine o populatie numeroasa apta de munca;
- conform programului strategic de dezvoltare economica este prevazuta o
flexibilitate si mobilitate atat in cadrul fortei de munca. Zonele industriale de care dispune
municipiul pot fi implicate direct in strategia de refunctionalizare cu ramuri diversificate;
- amplasarea municipiului la intersectia principalelor artere de circulatie nationala
asigura o legatura usoara cu celelalte zone din tara.
Toate aceste conditii genereaza o crestere a populatiei urbane pe cale
naturala, biologica dar si o crestere printr-un spor migratoriu pozitiv.
Se preconizeaza ca populatia totala a municipiului in anul 2010 sa atinga
200.000 locuitori care vor fi repartizati in cartierele existente, dar si in zonele propuse
pentru extinderea intravilanului. Noile zone de locuit cu functiuni complementare vor
detine un regim de locuinte diversificat conform necesitatilor populatiei.
3.5.2. Estimarea resurselor de munca
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In prezent involutia accentuata a nivelului de ocupare a fortei de munca este
legata de perioada de tranzitie istorica a societatii românesti, de trecerea spre un sistem
economic de piata, competitiv cu al altor tãri.
Nivelul de dezvoltare economica influenteaza in mare masura indicele de ocupare
a populatiei ce evolueaza sub influenta mai multor factori, printre care se numara:
structura populatiei pe grupe de varsta, starea sanatatii populatiei, durata de scolarizare a
tineretului, varsta de pensionare a adultilor, declinul sau ascensiunea si diversificarea
ramurilor economice.
Tendinta de modificare a structurii fortei de munca se va face intre cele trei
sectoare - primar, secundar si tertiar si in cadrul ramurilor prelucratoare.
Realizarea unui mediu economic favorabil dezvoltarii durabile a societatii implica
in primul rand accelerarea modificarii structurilor de proprietate si a celor de productie.
Aceasta presupune:
- cresterea in mai mare masura a sectorului privat in toate cele trei sectoare
economice;
- consolidarea si deversificarea serviciilor catre populatie;
- reconversia profesionala - in cadrul platformelor industriale, organizarea
unui sistem de calificare si verificare a fortei de munca tânãrã.
Relansarea activitatii economice din municipiul Buzau se poate face din mai
multe motive, printre care:
- o forta de munca tanara, calificata;
- unitati economice diversificate si bazate pe materia prima oferita de zona
inconjuratoare;
- infrastructura dotarilor edilitare.
Structura populatiei active pe sectoare de activitate se preconizeaza a fi
urmatoarea:
- sectorul primar - cu traditie in municipiul Buzau ce este dependent de
cerintele pietii tot timpul anului - poate cuprinde cca 6% din forta de munca;
- sectorul secundar (în scãdere) – în care se realizeaza productie intermediara,
produse finite pentru consum si investitii – poate cuprinde cca 47% din populatia activa;
- sector tertiar - va cunoaste o dezvoltare accentuata datorita cresterii
numarului de servicii catre populatie, in constructii, activitate comerciala, finante,
banci, asigurari si administratie, transport si sanatate - si poate cuprinde cca 47% din
totalul resurselor de munca.
Dezvoltarea umana insoteste dezvoltarea economica si am putea spune, chiar
o motiveaza. Rolul pe care capitalul uman il poate juca in viitor este mult mai accentuat
in economia de piata, cu un grad de implicare spre crearea de bunastare a generatiei
viitoare concretizat prin: nivel de trai, speranta de viata si nivel de educatie.
.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI SI A TRANSPORTURILOR
Circulaţia modernă necesită o extindere continuă a suprafeţelor ocupate de trama
stradală ca urmare a creşterii gradului de motorizare a mobilităţii populatiei şi a
prevederilor de dezvoltare ale municipului.
Etapizării dezvoltarii urbane trebuie să-i corespundă şi o etapă a organizării
circulaţiei. În conformitate cu aceasta se fac următoarele propuneri:
1. Finalizarea lucrarilor de consolidare,căt mai repede, a podului de peste râul
Buzău,de pe DN2.
2. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului,
care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploieşti şi
intersecţia DN2 –Urziceni cu Bd. Industriei. În acest fel se va putea reduce mult traficul de
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tranzit în zona pasajului denivelat de la intersecţia Bd.1Dec.cu Bd.Unirii şi cu Bd. Mareşal
Averescu, punct critic în desfaşurarea circulaţiei.
3. Sistematizarea intersecţiei între DN2B-Urziceni, Bd.Industriei şi artera de ocolire
propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat şi restructurarea pasajului denivelat de pe
DN2-Ploieşti.
4. In zonele de extindere a intravilanului în lungul drumurilor naţionale, se vor
respecta prevederile P.U.D.şi P.U.Z. care se vor elabora in acesta cazuri.Pentru aceste
zone s-a propus realizarea unei platforme carosabile cu 4 benzi de circulaţie de 3,50 m.
De asemenea se va avea în vedere realizarea de drumuri colectoare sau intrări şi ieşiri la
drumul naţional conform prevederilor in vigoare.
5. Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran pe
sub liniile de cale ferată ale gării şi zona industrială de sud a oraşului, corelat cu un P.U.Z.
O altă variantă a pasajului subteran ar fi construirea unui pasaj denivelat peste
liniile de cale ferată în zona pasajului existent, care va cere deasemenea elaborarea unui
P.U.Z.
6. Consolidarea podului de peste râul Buzău,pe DC 15 spre Vadu Paşii.
7. Majorarea unui spaţiu de parcare sau execuţia unui parking sub şi sau
suprateran în zona centrală a municipiului ţinând cont şi de existenţa mai multor unităţî de
mare interres public în această zonă.Alte locuri de parcare de mare capacitate au fost
prevăzute în zona Drăgaica şi a Parcului Tineretului;
8. Introducerea a 2 linii de troleibuz cu scopul modernizării şi fluidizării transportului
în comun;
9. Străzi pe trasee noi în zonele de extindere a locuinţelor;
10. Lărgirea unor străzi cu trafic mare şi încadrarea lor la categoria a II-a;
11. Pentru siguranţa circulaţiei generale se propune:
-echiparea pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei după caz prin marcaje,
indicatoare şi semafoare;
-întreţinerea operativă a calităţii îmbrăcămintelor rutiere;
- asigurarea unei iluminări satisfăcătoare pe arterele de circulaţie.
Conform Ordonanţei 43 a Guvernului României din august 1997 şi Ordinului nr.49
din ianuarie 1998 privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane,distanţele
dintre fronturile construcţiilor situate pe părţile laterale ale străzii vor fi următoarele:
- stradă categoria I (6 benzi)
-35 m;
- stradă categoria II (4 benzi)
-25 m;
- stradă categoria III (2 benzi)
-14 -16 m;
Distanţele dintre fronturile construcţiilor se reduc în cazul în care sunt prevăzute
trotuare cu lăţimi mai mici decât cele stabilite în mod curent şi se majorează atunci când
se prevăd zone verzi mediane, refugii pentru pietoni, amenajări pentru intersecţii şi
asigurarea vizibilităţii, precum şi în cazul terenului accidentat.
Distanţa dintre fronturile clădirilor de locuit, altele decât cele amplasate pe străzile
de categoria I şi II va fi de 28 m pentru clădirile cu 11 niveluri(P+10) şi de 13,00 m pentru
cele cu 5 niveluri(P+4), respectiv 16,00 m pentru străzile cu 2 benzi de circulaţie şi
trotuare de 3,00 m.
În extravilan, zonele de protecţie ale drumurilor sunt stabilite în funcţie de categorii
astfel: în afara localităţilor sunt fâşii de teren între marginile exterioare fâşiei de siguranţă
şi până 18 m din ax în cadrul drumurilor comunale, 20 m din ax în cadrul drumurilor
judeţene şi 22 m la drumurile naţionale.
12. Pentru circulaţia pietonilor se propune:
- utilizarea unor semafoare cu lumină intermitentă sau a semafoarelor de
culoare verde sau roşu cu inscripţia ‘’ treceţi ‘’sau ‘’aşteptaţi ‘'
- executarea unor balustrade care să împiedece ieşirea copiilor direct in
stradă, în dreptul şcolilor;
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- amenajarea unei zone pietonale în zona centrală (str.Cuza Vodă);
13. Pentru transportul in comun
- amplasarea staţiilor autobuzelor în alveole, la nevoie chiar în detrimentul
trotuarelor ;
- dotarea staţiilor de transport în comun cu un anumit mobilier urban care să
evite traversările inutile pentru mici cumparături;
- transportul în comun pentru zonele propuse de locuit se va desfăşura pe
trasee existente sau pe trasee noi;
14. Pentru circulaţia generală se propune:
- echiparea pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei după caz prin marcaj,
indicatoare, semafoare;
- adaptarea unor măsuri restrictive pe cât mai multe străzi;
- întreţinerea operativă a calităţii îmbrăcăminţilor rutiere;
- asigurarea unui iluminat corespunzător pe arterele de circulaţie;
- ţinerea evidenţei la zi a tuturor caracterelor străzilor, datele fiind
utilizate la actualizarea planurilor de reparare şi întreţinere sau
modificarea reţelei de transport în comun.
Sistematizarea urbană este un proces complex prin care se doreşte ca oraşul să fie
unul modern , echipat cu transporturi eficiente pe o reţea de drumuri viabile, în care
viaţa normală a oamenilor să nu fie numai posibilă ci şi plăcută.
3.7. CIRCULATIA FEROVIARA
In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul
Ministerului Transporturilor :
a) constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata;
b) constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de
restabilire a circulatiei;
c) instalatii fixe pentru tractiune electrica;
d) instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii
transmisiuni de date si constructiile aferente acestora.
Constructiile, care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare
situata in intravilan, se autorizeaza cu avizul Companiei de Cãi Ferate Bucuresti Regionala CFR Galati si al Ministerului Transporturilor.
In sensul prezentului regulament, prin zona de protectie a infrastructurii feroviare,
se intelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m, masurata de la
limita zonei cadastrale C.F.R., situata de oparte si de alta a caii ferate.
Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice, care
afecteaza zona de protectie a infrasructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul
Companiei de Cãi Ferate Bucuresti - Regionala CFR Galati:
a) cai ferate industriale;
b) lucrari hidrotehnice;
c) traversarea caii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate;
d) subtraversarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii, energie
electrica, conducte sub presiune, de apa, gaze, produse petroliere,
termotehnologice si canale libere.
In zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
a) amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale, sau infiintarea de
plantatii care impiedica vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;
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b) efectuarea oricaror lucrari, care prin natura lor ar provoca alunecari de teren,
surpari sau ar afecta stabilitatea solului, prin taierea copacilor, extragerea de
meteriale de constructii, sau care modifica echilibrul panzei freatice subterane;
c) depozitarea, manipularea, sau prelucrarea substantelor inflamabile, explozibile,
carburantilor, gazelor lichefiate, sau oricaror materiale, care prin natura lor ar
putea provoca incendiu sau explozii.
d) Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din
patrimoniul Companiei de Cãi Ferate Bucuresti - Regionala CFR Galati si al
Ministerului Transporturilor.
3.8. ZONFICAREA FUNCTIONALA, STABILIREA INTRAVILANULUUI
In cadrul Planului urbanistic general s-a reconsiderat intravilanul localitatii
care include suprafetele de teren ocupate de constructii si suprafetele din teritoriul
administrativ pe o perioada determinata pe 10 ani.
Se pãstreazã zonele functionale din intravilanul existent. Extinderile propune
pentru intravilan cuprind în principal zone de locuinte cu functiuni complementare, zone
spatii verzi, zone unitati industriale, depozite agricole.
In zona centrala a orasului se mentin dotarile administrative, financiare, bancare,
comerciale, prestari servicii, culturale, sanitare locuinte si altele.
Suprafata intravilanului propus este de 4.557,4597316 ha cu 1.704,8385381 ha
mai mult decat cea existenta de 2.852,6211935 ha.
BILANT TERITORIAL PROPUS PE ZONE FUNCTIONALE
ZONE FUNCTIONALE

PROPUS
ha

1
2
3

4
5
6

7

ZONA CENTRALA SI ALTE FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC
ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
- ZONA DOTARI ZONA S-V
ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI
AGRICOLE
din care:
- UNITATI INDUSTRIALE
- ZONA IND. NORD
- ZONA IND. SUD
- ZONA INDUSTRIALA S-V
UNITATI AGRICOLE (trupuri)
- ZONA AGRICOLA S-V
ZONA DE PARCURI, RECREERE SI SPORT
ZONA GOSPODARIE COMUNALA
ZONA CU DESTINATII SPECIALE SI
ECHIPARE TERITORIALA din care:
- CAI DE COMUNICATIE RUTIERE
- CAI FERATE
- CONSTR. AFERENTE RETELELOR TH.EDILITARE
- ZONA DE DESTINATIE SPECIALA
ALTE ZONE (TERENURI NEPRODUCTIVE, APE)
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN PROPUS

%
30,00

0,66

1.872,6383316

41,09

236,87

5,20

810,50

17,78

300,0014
150,40
190,00
191,00
86,90

6,58
3,30
4,17
4,19
1,91

80 + 240,50
30 + 62,10
180 + 81,55
15,00
4.557,4597316

7,03
2,02
3,74
0,33
100,00

Completare intravilan zona S-V propus = 1.177,9358531 ha (Lot 3).
3.9. FONDUL LOCUIBIL SI ORGANIZAREA STRUCTURALA
A ZONEI DE LOCUIT
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Propunerile au mentinut denumirea cartierelor existente, extinderile zonei de
locuit si functiuni complementare fiind pentru : cartier Dorobanti, cartier Brosteni, cartier
Episcopiei, cartier Crang, cartier Simileasc, cartier Micro XIV.
Cartierele: Nicolae Balcescu, Independentei, Marghiloman, Mihai Viteazu,
Nicolae Titulescu si zona centrala
pastreaza delimitarile existente fiind propuse
imbunatatiri calitative ale fondului construit si ocuparea zonelor disponibile, restructurare
urbana a zonei prin renovari si urbanizari.
Pentru satisfacerea cerintelor de noi locuinte se propun extinderi in zona nordica a
limitei intravilanului pe terenurile libere, cuprinse între intravilanul existent si drumul de
centurã, realizat pe malul regularizat al râului Buzãu.
Se propune o extindere a cartierului Micro XIV în zona liberã cuprinsã între zona
industriala nord si zona speciala. Venind în întâmpinarea cerintelor populatiei se propune
o extindere a zonei de locuit cu functiuni complementare adiacentã la DN10 BuzãuBrasov si DN1B Buzãu - Ploiesti.
Cu exceptia cladirilor din centrele de cartier si a celor amplasate la arterele
principale de circulatie ce pot avea un regim de inaltime P+4 si > P+4, se propune
locuinte individuale cu regim de inaltime P, P+1, P+2 +M.
Pentru realizarea controlata a investitiilor in zona de locuinte cu functiuni
complementare s-au propus zone de restrictii pana la elaborarea de planuri urbanistice si
de detaliu care sa stabileascã configuratiei tramei stradale noi în zona extinsã, delimitarea
loturilor pentru case, limite pentru fronturile noi construite.
3.10. INSTITUTII PUBLICE, SERVICII
Se propune completarea zonei centrale cu institutii publice si servicii si dotari de
interes orasenesc.
Cladirile din complexul Marghiloman renovate pot primii noi functiuni care sã
pastreze ansamblul si sa revitalizeze zona.
Se propune realizarea de spatii comerciale si prestari servicii, sedii firma în zona de
locuinte cu functiuni complementare, amplasate în special la arterele de circulatie.
3.11. SPATII VERZI, AMENAJARI SPORTIVE
Din analiza situatiei existente rezulta lipsa spatiilor verzi din oras, zonele verzi
dominante fiind amplasate la limitele intravilanului existent si nefiind intretinute si
dotate corespunzator.
Parcul - padure "Crang" este prea putin pus in valoare, desi ocupa o zona mare
ce poate fi amenajata cu spatii de recreere si distractii.
Parcul " Tineretului" se propune a fi extins prin amenajãri la strandul existent, noi
terenuri pentru sport si extinderea zonei verzi.
Parcul " Marghiloman" delimitat strict de zidul de incinta necesita investitii noi
pentru lucrari de amenajare, plantare, echipare tehnico-edilitara, punerea in valoare a
lacului pentru agrement. S-a materializat in partea grafica propunerile din Studiul istoric
aprobat pentru zona Conacului Marghiloman, stabilindu-se limitele parcului si zona de
protectie.
Se va incerca in limita spatiilor existente creerea de scuaruri si perdele de
protectie a zonei de locuit.
Administratia locala are obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de
spatiu verde de min. 20 mp / locuitor pana la 31 dec. 2010 si de min. 26 mp / locuitor
pana la 31 dec.2013. Pentru aceasta se propune realizarea unei zone verzi si dotari
aferente la limita nordica a intravilanului spre râul Buzãu., adiacent centurii carosabile
existente. Solutia urbanistica pentru zona verde propusa, ( parc, agrement, dotatri
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complementare, spatii de joaca si sport ) se va stabili prin proiecte de specialitate, PUZuri, respectandu-se in materializarea propunerilor Regulamentul Local de Urbanism
aprobat la PUZ.
Nu se permite micsorarea suprafetelor spatiilor verzi, luate in evidenta de
Administratia publica locala, in registrele locale ale spatiilor verzi cu respectarea
reglementarilor Legii nr.24/2007, completata de Ordonanta de Urgenta nr.114/2007 si
nr.1549 din 4. dec.2008. Se propune reabilitarea spatiilor verzi existente, lucrari de
intretinere, amenajare cu scopul imbunatatirii aspectului calitativ si functional al zonei.
S-a materializat in partea grafica limita S.C.I. – NATURA 2000 zona protectie
Lunca Buzaului, conform legislatiei in vigoare.
3.11.1. ZONE SENSIBILE
Pe suprafata ce constituie obiectul PUG sunt identificate următoarele zone sensibile:
-

situl Natura 2000 si ariile protejate - prezentate pe larg in capitolul 2.6.2. Situl a fost
identificat si materializat in pargea grafica atat in Planul de reglementari si servicii cat
si in Planurile UTR-urilor unde a fost localizat. Prin grija administratiei locale se vor lua
masuri de protectie a sitului de importanta comunitara

-

Padurea Crangul Buzaului (suprafata totala de 162 ha) aflata sub protectie locala, in
conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 13/1995, anexa 1, rezervatii
naturale.

-

Monumentul naturii din Strada Crizantemelor „Stejar comun” (Quercus robur).
3.12. Dezvoltarea echiparii edilitare
3.12.1. Gospodarire complexa a apelor
DESCRIEREA FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA
CAPTARILE DE APA SUBTERANA

Reabilitarea captarilor de apã subteranã din sistemul de alimentare cu apa Buzau
se va baza pe:
• deznisiparea tuturor forajelor viabile din fronturile de captare si stabilitatea
debitelor si denivelarii optime la care forajele pot lucra in conditii de siguranta;
se preconizeaza ca din toate fronturile de captare sã se retina 60 foraje situate
în cele mai bune conditii de siguranta referitor la calitatea apei preluate de strat;
debitul mediu pe foraj va fi de 8,5-10 dm3/c;
• echiparea celor 60 de foraje cu electropompe noi, alese astfel încât sã
lucreze la randamente maxime, independent de pozitia in frontul (sirul) de puturi
al captãrii;
• dotarea captarilor de apa subterana cu un sistem SCADA care sã
monitorizeze fiecare foraj din punct de vedere al stãrii de functionare a
agregatelor de pompare, debite, niveluri si calitatea apei extrase din foraje.
Se impune reabilitarea fronturilor de captare subterana pentru:
• eliminarea suprasolicitarii unor foraje si antrenarea suspensiilor fine care
dau turbitate;
• scoaterea din functiune si abandonarea forajelor la care s-a constatat
cresterea concentratiilor de azotati sau produse petroliere (F6-front Sud 2; F1,
F2, F3, F4 Sud 3, s.a.);
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• deznisiparea, reparatii capitale si refacerea filtrelor forajelor, corelat cu
stabilirea debitelor si a denivelãrii optime;
• alegerea agregatelor de pompare functie de pozitia forajului in cadrul
frontului de captare si limitarea debitului extras (pompat) pentru evitarea
depasirii vitezei de admisie;
Fronturile de captare se vor imprejmui pentru asigurarea zonei de protectie
sanitara.
3.12.2. RETEAUA DE APA
Reabilitarea retelei de distributie a apei in municipiului Buzau are la baza
lucrarile descrise in cele ce urmeazã:
a) Inlocuirea unei lungimi de 44,67 km (33% din totalitatea conductelor de otel
din retea); aceasta se refera in principal la cartierele Mihai Viteazul, Posta si
Simileasca, ca si o serie de tronsoane individuale din retea: toate zonele si
tronsoanele propuse sã fie înlocuite au avut cel mai mare numãr de avarii în
anii 2000-2002.
Se propune ca material pentru inlocuirea conductelor din otel si azbociment
PEHD PN6.
b) Extinderea retelei de distributie pe strazile care nu dispun de retea de apa
potabila; lungimea de retea noua este de 2,18 km din care 1,04 km Dn 160
mm si 1,14 klm Dn 250 mm.
Pentru zona de sud-vest se propun retele de distributie pe toate strazile nou
create.
3.12.3. GOSPODARII DE APA SI STATII DE POMPARE
GOSPODARII DE APA SI STATII DE POMPARE
Cele patru gospodarii de apa (Crâng, Drãgaica, Zahãr si Est) sunt echipate cu un
numar de 34 agregate pompare, având debite de la 120 mc/h la 900 mc/h fiecare si
inaltimi de pompare de la 42 la 55 m.
Energia consumata depaseste 0,5 – 0,6 kw/mc apa injectata în reteaua de
distributie. Pentru:
• reducerea consumului specific la valorile uzuale (0,25 – 0,35 kWh/mc apa);
• acoperirea optima a presiunilor in reteaua de distributie.
Se propune inlocuirea utilajelor, dotarea cu variatoare de turatie si
automatizarea corespunzatoare a sistemului.
Pentru zona ce se va extinde in partea de sud-vest se propune o gospodarie de
apa formata din rezervoare de apa si statie de clorinare.
Frontul de captare existent in zona de sud-vest are zona de protectie sanitara
cu regim sever indicata in planul UTR 29 anexat la documentatie.
Gospodaria de apa propusa pentru extindere PUG in zona de sud-vest se va
imprejmui pe toate laturile pastrandu-se distanta de 20 m de la peretele rezervoarelor la
imprejmuire. Zonele de protectie sanitara pentru frontul de captare existent si gospodaria
de apa existenta vor avea interdictie definitiva de constructie.
Se va respecta la fiecare foraj de apa zona de restrictie cu regim sever si zona de
protectie sanitara, materializata in partea grafica si pusa in evidenta in UTR-urile in care
sunt amplasate forajele.
3.12.4. RETEAUA DE CANALIZARE
Lucrãrile propuse pentru reteaua de canalizare sunt:
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reabilitarea si decolmatarea colelctoarelor principale I, II, III, IV; in acest
sens se propune achizitionarea unei instalatii mobile complexe, special
destinatã efectuarii acestor operatii;
• întrucât o serie de probleme ale retelei de canalizare sunt date de remuul
care se creeaza in colectoarele secundare (în perioada ploilor) se propune
refacerea a 11,03 km canale secundare cu Dn 30 cm;
• se propune extinderea retelei de canalizare in cartierele Simileasca, Postei,
Mihai Viteazul si în zona Aleii Industriilor cu un total de 24,41 km colectoare de
canalizare.
•

Reabilitarea retelei de canalizare din municipiul Buzau va asigura:
• îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate a populatiei prin asigurarea integralã pentru
toti locuitorii a posibilitãtii de a se racorda la reteaua de canalizare;
• eliminarea foselor din ores si îmbunãtãtirea protectiei stratului acvifer din
conul de dejectie al râului Buzãu;
• reducerea timpului (perioadei) de interventie in cazul avariilor in reteaua de
canalizare cu 30% fata de situatia actualã.
Deoarece zona de sud-vest a municipiului nu poate fi racordata gravitational la
reteaua de canalizare existenta in zona industriala se propune o statie de pompare a
apelor uzate.
Pe toate strazile nou create in partea sud-vestica a municipiului se vor executa
retele de canalizare.
3.12.5. STATIA DE EPURARE
Reabilitarea si retehnologizarea statiei de epurare are la bazã datele prognozate
pentru evolutia populatiei, industriei si alte categorii de ape uzate în perspectiva anilor
2020:
• Pre-epurare (Degrosisare)
• Decantare primarã
• Bazine de aerare. Nitrificare-Denitrificare
• Canal de descãrcare
• Statii de pompare pe linia apei
• Statii de suflante
• Linia nãmolului
Pentru linia nãmolului se prevede realizarea urmãtoarelor filiere:
• bazin de amestec si omogenizare
• conditionare, pompare si îngrosare mecanicã
• pompare nãmol îngrosat
• rezervoare de fermentare nãmol
• deshidratarea nãmolului
• gazometre
• statie conversie biogaz
• Statie de pompare nãmol primar
• Statie de pompare nãmol recirculare si exces
• Statie de pompare nãmol conditionat si nãmol îngrosat
• Pavilion exploatare, laboratoare, lucrari diverse
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3.12. 6 Alimentare cu energie electrica
Ca urmare a propunerilor de extindere a suprafetei construite a municipiului Buzau,
care va cuprinde zone de locuit, spatii pentru invatamant, sanatate, spatii comerciale si
de prestari de servicii catre populatie, se estimeaza un spor de putere instalata de cca.
70.000 kW ( 18.000 kW putere ceruta), preponderent pentru zona de locuinte.
Pentru imbunatatirea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor din
Municipiul Buzau, avand in vedere modificarea structurii acestora in ultima perioada,
precum si aparitia de noi consumatori in viitor, S.D.E.E. – Sectiunea municipiul Buzau are
in vedere o lista de lucrari de constructii, modernizare si reabilitare a instalatiilor din
municipiu in perioada 2008 -1012. Instalatiile electrice din municipiul Buzau care vor fi
modernizate si reabilitate in perioada mentionata sunt urmatoarele:
- constructie LEA JT cartier Veteranilor – 2,00 km
- constructie LES MT carter Veteranilor – 2,00 km
- constructie post de transformare cartier Veteranilor – PT – 1 buc.
- modernizare LES 6 kV PA 59, tronson PA 59 – PT 17 – LES MT – 0,75 km
- modernizare PTM 43, 6/0,4 kV str. Vasile Caloian – PT – 1 buc.
- modernizare PT 40, 6/0,4 kV str. Clujului – PT – 1 buc.
- modernizare PT 17 CFR 6/0,4 kV – PT – 1 buc.
- modernizare LES 20 KV FILATURA, tronson PT 303 – PT 304
De asemenea se au in vedere o serie de masuri, printre care inlocuirea retelelor
de distributie de 6 kV cu retele de 20 kV, imbunatatirea factorului de putere la
consumatori, realizarea in zona centrala a unui punct de racord de 110 kV si definitivarea
instalãrii iluminatului stradal în întreg municipiul.

3.12.7. Retele telefonice
Pentru viitor se prevede extinderea capacitatii cu cca. 5000 de numere prin
mãrirea capacitatii centrale telefonice digitale
si modernizarea
retelelor
de
distributie. In
prezent abonatii sunt racordati la centrala telefonica existenta prin intermediul
concentratoarelor de cartier, care au fost înlocuite cu canalizatie telefonica cu fibre
optice cu puncte de interconectare în tot municipiul.
Extinderea sistemului de telefonie fixã se face prin planurile de dezvoltare proprii
ale societatii comerciale private “ROMTELECOM”, in urma cererilor abonatilor, acest
sistem existând în paralel cu sistemul de telefonie mobilã, care a cunoscut o amplã
dezvoltare.
Retele distributie televiziune prin cablu
Acest sistem modern de transmitere si difuzare a informatiilor de natura diversa a
aparut si s-a dezvoltat in municipiul Buzau incepând cu anul 1990, ca urmare a
democratizarii vietii sociale si politice din Romania in urma evenimentelor din decembrie
1989, si s-a dezvoltat continuu în functie de pãtrunderea echipamentelor tehnice moderne
pe piata nationalã si localã, functie de capacitãtile financiare ale operatorilor municipali.
Exista trei societati de difuzare si distributie a programelor Televiziunii Nationale
si a celor transmise prin reteaua de sateliti de telecomunicatii receptionati pe teritoriul
municipiului Buzau. Distributia se face prin retele (in mare majoritate aeriene) de cablu, in
lungime de cca. 80 km.
Extinderea acestui sistem se face prin planurile de dezvoltare proprii fiecarui
distribuitor, in urma cererilor abonatilor din zonele de influenta proprii.
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3.12.8. Alimentare cu caldura
Tendinta de imbunatatire a confortului termic in locuinte si cladirile socialculturale este de a moderniza toate punctele termice si centralele termice existente.
Inlocuirea utilajelor vechi, cu randamente scazute, cu unele noi, moderne, cu
randamente sporite (peste 90%) si consum redus de combustibil, precum si inlocuirea
unor retele termice existente deteriorate - pozate in canale termice cu conducte
formate din tevi preizolate, care se monteaza direct in pamant si prevazute cu fir de
semnalizare a avariilor aparute pe traseu, pot duce la efecte benefice asupra populatiei
beneficiare atat din punct de vedere al sporirii confortului termic, cat si material, prin
scaderea pretului de cost al unei G-calorii.
Zonele de locuinte propuse a se dezvolta se vor dota fie cu centrale termice
proprii, fie cu puncte termice modulate alimentate cu agent termic primar din reteaua de
termoficare existentã în zonã.
Pentru cladirile social-culturale si industriale se propun centrale termice proprii,
echipate cu utilaje moderne cu randamente superioare ( > 90%).
Prevederea centralelor termice proprii prezinta avantajele:
- cresterea confortului termic prin temperatura agentului termic produs;
- alimentarea permanenta a consumatorilor cu apa calda menajera;
- reducerea cheltuieilor de investitie si de exploatare prin renuntarea la retelele
termice secundare de zona, respectiv de termoficare;
- scaderea pretului de cost a unei Gcal.
Gospodariile individuale cu un regim de inaltime mai mic de P+2 niveluri vor fi
alimentate cu energie termica din surse proprii (centrale termice utilizand combustibil
solid, lichid sau gaze naturale, sau sobe).
Prepararea hranei in blocuri de locuinte, gradinite, cantine, gospodarii individuale propuse - se va face cu masini de gatit utilizand gaze naturale.
Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor noi se va realiza prin extinderea
retelelor de gaze naturale redusa presiune existente.
3.12.9 Alimentare cu gaze naturale
Având in vedere ca statia de reglare masurare predare existenta apartinând
Transport Gaz se afla in intravilanul municipiului nu pot fi asigurate distantele de siguranta
fata de constructiile existente. In acest sens S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Divizia Transport
operare dispecerizare Sector Buzau propune o statie noua de reglare masurare predare
amplasata la cca 3,5 km de municipiul Buzau si cca 1,5 km localitatea Spãtaru. Aceasta
statie ar putea asigura necesarul de gaze naturale atât pentru municipiul Buzau cat si
pentru comunele limitrofe.
De asemenea, se propune extinderea retelelor de medie si redusa presiune în
ansamblurile de locuinte atât existente cât si noi, prin infiintarea de statii de reglare si
retele de distributie.
Sistemul de distributie va fi atât inelar cât si radial.
Retelele vor fi executate din teava din polietilena de înaltã densitate.
3.12.10. Gospodarie comunala
S-a realizat pentru reziduurile industriale in zona localitatii Galbinasi un depozit
controlat de deseuri industriale, inclusiv slamuri cianhidrice care asigura depozitarea pe
timp de aproximativ 15 ani.
Deseurile menajere care constituie un volum considerabil necesita o suprafata
de depozitare de aprox. 25 ha, cu inaltimea de cca 6 m, pe timp de aprox. 15 ani.
Amplasament din zona localitatii Galbinasi (langa islazul comunal) poate asigura o
depozitare controlata, avand capacitatea de depozitare pentru max. 5 ani.
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Acest depozit se invecineaza cu depozitul de deseuri industriale, amplasat în
zona localitatii Gãlbinasi.
Se propune folosirea acestui amplasament, daca factorii de decizie locali nu
stabilesc in viitorul apropiat un alt amplasament corespunzator din punct de vedere
ecologic si cu posibilitate de depozitare pe termen indelungat (20 - 30 ani).
Depozitul controlat, va trebui sa asigure protectia tuturor factorilor de mediu,
problema esentiala fiind apele din precipitatii si de scurgere, care trebuiesc evacuate la
o folosinta (sau emisar) dupa ce in prealabil au fost epurate.
In zona depozitului controlat exista retea de alimentare cu apa, problema
evacuarii apelor uzate realizându-se în comun cu depozitul de deseuri industriale.
Aceasta creaza probleme din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator, a
caror rezolvare implica cheltuieli suplimentare dar care pot fi partial recuperate daca
aceste probleme sunt rezolvate si economic.
Pentru eliminarea problemelor de bunã functionare ale depozitului controlat
trebuiesc respectate urmãtoarele:
- reziduurile trebuiesc depozitate in straturi suprapuse, care sa nu depaseasca 2
m, fiecare strat trebuie sa fie acoperit cu cel putiun 25 cm pamant sau alt material
corespunzator ;
- reziduurile depozitate nu trebuie sa ramana necarosabile 24 ore pentru ca
hartiile si alte materiale sa nu poata fi luate de vant, prevazandu-se in acest scop ecrane
aparatoare ;
- reziduurile depozitate sa nu infecteze apele subterane sau de suprafata;
- trebuiesc luate masuri ca depozitele sa nu ia foc sau sa devina focare de
propagare a insectelor, viermilor ;
- inaintea depunerii unui nou strat de reziduuri stratul precedent si pamantul de
acoperire trebuiesc bine tasate.
Factorii locali au obligatia de a urmãri depozitarea deseurilor numai la depozitul
controlat.
Pentru a mari timpul de depozitare se va face o preselectie a deseurilor de la
preluare, prevazandu-se in acest scop containere specifice de deseuri (sticle, hartie, etc.)
Pentru realizarea sistemelor de etansare si drenaj la depozitul de deseuri se va
avea in vedere urmatoarele principii de baza:
- sistemul de impermeabilizare trebuie sa asigure o etansare maxima, folosinduse materiale geosintetice (geotextil, geomembrana, etc.)
- gradientul hidraulic trebuie sa fie minim (pentru a indeplini aceasta conditie este
necesar ca sistemul de drenaj care asigura colectarea si evacuarea lichidelor reziduale
trebuie sa aiba un coeficient de permerabilitate cat mai mare) ;
- sistemul de impermeabilizare drenaj trebuie conceput incat sa functioneze de o
maniera durabila rezistand la actiunea chimica a lichidelor reziduale, la solicitarile
mecanice etc. recomandandu-se pentru aceasta materialele geosintetice.
- este obligatorie acoperirea depozitului dupa umplere, aceasta facandu-se functie
de riscurile de poluare, care rezulta din apele contaminate, emisiuni de gaze si mirosuri ;
- depozitul va fi monitorizat pentru a se stabili impactul pe care il are asupra
mediului inconjurator si pentru a se putea interveni, in cazul in care se constata forme de
poluare.
Amenajarea unui spatiu pentru deseuri, asa cum se produc in gospodarii, este o
eroare tehnica si economica. Depozitul actual contine mult material organic care prin
degradare in timp isi micsoreaza volumul si deci umplutura se poate tasa in mod
important.
In concluzie, amenajarea depozitului de deseuri, care sa confere siguranta
protectieie mediului, costã mult. Depozitul controloat va trebui sa respecte prevederile
standardelor in vigoare, la data elaborarii documentatiei.
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Pentru prevenirea degradarii se propun doua solutii:
- utilizarea unei acoperiri provizorii pentru o perioada de cativa ani pana la
reducerea tasarii folosind bine inteles un sistem de etansare mai putin costisitor ;
- utilizarea unui sistem elastic de acoperire, care sa poata prelua tasari
importante care pot fi de pana la 10% din inaltimea depozitului. Aceasta presupune
conceptia unui sistem de etansare care prin deformare sa nu induca importante tensiuni
in componentele lui. Se vor prefera geosintetice cu coeficienti de frecare interfete redusi.
Acoperirea depozitului existent trebuie sa asigure, protectia si evacuarea apelor
pluviale pentru ca aceastea sa nu penetreze masa depozitului. Este necesara
desfiintarea micilor depozite existente si salubrizarea lor.
Deseurile din constructii vor fi folosite pentru acoperirea denivelarilor existente
pe malurile cursului Buzau, denivelari provenite din excavatii, balast, nisip, etc.
3.13. REGLEMENTARI, PERMISIUNI SI RESTRICTII
S-a stabilit regimul juridic al tuturor terenurilor din cadrul localitatii. S-a
reglementat destinatia terenurilor sub forma zonificarii functionale.
Pentru zonele ce necesita studii si cercetari suplimentare ca P.U.Z. si P.U.D.
sau renovari, restructurari s-au impus interdictii temporare de constructie pana la
elaborarea lor.
Zonele cu valoare istorica, ecologica, peisagistica au primit limite de protectie.
S-a identificat zona SCI lunca Buzaului, zona cu interdictie si protectie.
Teritoriul localitatii a fost impartit in 31 de Unitati Teritoriale de Referinta (U.T.R.) delimitate
prin strazi existente sau limite usor identificabile, principalele criterii de impartire fiind
functiunea principala a zonei, omogenitatea zonei.
La emiterea autorizatiilor de constructie se vor respecta prevederile din regulamentele de
urbaniscm elaborate pentru fiecare UTR.
3.14. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
In zonele propuse pentru extinderea intravilanului destinate zonei de locuinte cu functiuni
complementare s-au propus amplasamente la arterele principale de circulatie pentru obiective de
utilitate publica ce cuprind dotari comerciale, prestari servicii, asigurari, asistenta sociala, dotari
de învãtãmânt. Amplasamentul exact al lor se va stabili prin planuri urbanistice zonale sau de
detalii.
Pentru crearea posibilitatilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica s-a determinat
tipul de proprietate a terenurilor prentru circulatia acestora intre detinatori in functie de
necesitate.
3.15. CONCLUZII, MÃSURI ÎN CONTINUARE
Planul urbanistic general o data cu aprobnarea lui devine act de autoritate al administratiei
publice locale pe baza caruia se elaboreaza certificate de urbanism si autorizatii de construire pe
teritoriu localitatilor. Este necesara promovarea lucrarilor si operatiunilor urbanistice care
contribuie la organizarea structurii urbane a localitatii, respectarea zonificarii terenurilor a
limitelor intravilanului.
Activitatea de construire in cadrul localitatii se va desfasura dupa cum urmeaza :
- pe terenuri libere, prin restructurarea fondului construit degradat fizic sau moral,
renovarea fondului construit, schimabarea de destinatii.
In ipoteza solicitarii unor obiective in zone care necesita amenajari speciale (zona
centrala, zone protejate, parcelari noi, este necesar elaborarea de P.U.Z. si P.U.D. in functie
de amploarea problemelor).
Se va interzice realizarea constructiilor sau amenajarilor avand functiuni incompatibile cu
zonificarea propusa prin P.U.G.
Se vor lua masuri pentru mentinerea si protejarea calitatii mediului, protejarea centrului
civic de circulatie auto, prescriptii privind completarea necesarului de spatii verzi, masuri
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pentru inlaturarea surselor de poluare, finalizarea de artere ocolitoare a localitatilor pentru
transportul greu.
Se va urmari la eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructie
incadrarea cererii solicitantului in cadrul functiunii din zona respectiva, verificarea dreptului de
utilizare asupra terenului, protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publica,
asigurarea conditiilor de echipare tehnico-edilitare, asigurarea acceselor carosabile.
La eliberarea autorizatiilor de constructie in zonele de protectie a fronturilor de captare
se va solicita avizul de la R.A. APELE ROMANE.
Planul urbanistic general aprobat devine instrumentul tehnic in activitatea Consiliului local,
pe probleme legate de gestiunea si dezvoltarea urbanistica a localitatii.
Aparitia unei investitii importante,
imposibilitatea materializarii anumitor propuneri
sau alte necesitati obiective pot impune revizuirea reglementarilor si serviciilor din P.U.G. In
aceste cazuri se vor elabora P.U.Z.-uri si P.U.D.-uri care sã rãspundã noii strategii de dezvoltare
urmând ca propunerile aprobate sã fie preluate la urmãtoarea reactualizare a P.U.G.-ului.
SEF PROIECT,

COLABORATORI,

arh. TOMESCU NICOLETA

ing. STOICA VIOREL
ing. CLINCIU MIRELA
ing. TUDOR OVIDIU
ing. IANCULESCU CRISTIAN
ing. JIPA LAURA

PR NR. 1200/2955 – 1200/3028
DENUMIRE PROIECT: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUZAU – pr.nr.1200/2955
COMPLETARE P.U.G. LIMITA INTRAVILAN ZONA SUD-VEST
pr.nr.1200/3028
FAZA: P.U.G.

REGULAMENT
AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZÃU

I. DISPOZITII GENERALE
1. Rolul regulamentului local de urbanism
1.1. Regulamentul de urbanism este o documentatie de urbanism cu caracter de
reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului, de
realizare si utilizare a constructiilor pe întreg teritoriul localitãtii.
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1.2. Regulamentul local de urbanism constituie
act de autoritate a
administratiei publice locale si se aprobã de cãtre Consiliul local, pe baza avizelor
obtinute, în conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 cu modificari si complectãri prin
Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea nr.199/2004, (dupã aprobare, în Regulament
se specificã numãrul si data aprobãrii).
1.3. Dacã prin prevederile unor documentatii de urbanism (Planuri Urbanistice
Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu) pentru pãrti componente ale municipiului se
schimbã conceptia generalã care a stat la baza Planului urbanistic general aprobat, este
necesarã ca modificarea apãrutã si aprobatã sã fie preluatã la o noua reactualizare a
Planului Urbanistic General, conform legii.
1.4. Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul
prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor modificãri ale Planului
urbanistic general si implicit, ale Regulamentului local de urbanism, se poate face numai
cu respectarea legislatiei in vigoare:
“Art.32. – (1) In cazul in care prin documentatia inaintata se solicita o derogare de
la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva, prin
certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentatii de urbanism
prin care sa se justifice si sa se demonstreze posibilitatea interventiei urbanistice
solicitate. Dupa aprobarea noii documentatii de urbanism – Plan urbanistic zonal sau Plan
urbanistic de detaliu – se poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii
autorizatiei de construire.
(2) Noua documentatie de urbanism, cuprinzând interventia solicitata, poate fi
aprobata numai dupa o perioada de 12 luni de la data aprobarii documentatiei de
urbanism initiale.
(3) Modificarile aduse reglementarilor din Planul urbanistic general asupra
procentului de ocupare al terenului (POT) si distantele fata de limitele laterale si
posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu, iar cele aduse
regimului de construire, functiunii zonei, inaltimii maxime admise, coeficientului de utilizare
al terenului (CUT) si retragerii cladirilor fata de aliniament se stabilesc prin planurile
urbanistice zonale.”

2. Baza legalã
2.1. La baza elaborãrii Regulamentului local de urbanism au stat în principal: Legea
nr. 50/1991 cu modificari si complectãri prin Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea
nr.199/2004, privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea
locuintelor (republicatã), HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, Anexa nr.1430/2005 “Ordinul ministrului tranposturilor, constructiilor si
turismului” pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr.50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
2.2. Regulamentul local de urbanism detaliazã prevederile Regulamentului general
de urbanism în conformitate cu conditiile specifice localitãtii.

3. Domeniul de aplicare
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3.1. Planul urbanistic general împreunã cu Regulamentul local de urbanism aferent,
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executãrii constructiilor pe orice categorie de
terenuri, in intravilanul aprobat, în extravilan în limitele teritoriului adminsitrativ al localitãtii.
Intravilanul este format din suprafetele de teren destinate constructiilor si amenajãrilor din
localitate si trupuri existente în cadrul teritoriului adminstrativ.
3.2. Intravilanul aprobat conform legii si figurat în plansa de REGLEMENTÃRI SI
PRIORITATI – A3 a Planului urbanistic general - reactualizat, va fi marcat pe teren, prin
borne, potrivit Legii cadastrului si publicitãtii imobiliare nr. 7/1996.
3.3. Zonificarea functionalã a localitãtii s-a stabilit în functie de categoriile de
activitãti pe care le cuprinde municipiul si de ponderea acestora în teritoriu asigurând
compatibilitatea functiunilor si este evidentiatã în plansa de REGLEMENTÃRI SI
PRIORITATI a Planului Urbanisc General – reactualizat. Pe baza acestei zonificãri se
stabilesc conditiile de amplasare si conformare a constructiilor ce se vor respecta în
cadrul fiecãrei zone functionale.
3.4. Impãrtirea teritoriului în unitãti teritoriale de referintã se face conform plansei
cuprinzând delimitarea UTR-urilor care face parte integrantã din Regulament; UTR-ul este
o reprezentare conventioanlã cuprinzând o zonã a teritoriului urban cu o functiune
predominantã, omogenitate functionalã, caracteristici morfologice unitare, sau pentru care
sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu.
UTR-ul se delimiteazã prin limite fizice existente în teren (strãzi, limite de
proprietate, etc) si poate cuprinde o întreagã zonã functionalã, mai multe subzone din
cadrul aceleiasi zone functionale sau din zone functionale diferite si este suportul grafic
pentru exprimarea prescriptiilor corelate cu propunerile pieselor desenate. Municipiul
Buzãu a fost împãrtit în 31 UTR.

II. REGULI DE BAZÃ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
4. Reguli cu privire la pãstrarea integritãtii mediului si
protejarea patrimoniului natural si construit
4.1. Construirea pe terenuri agricole din extravilan
Autorizarea executãrii constructiilor si amenajãrilor pe terenurile agricole din
extravilan este permisã pentru functiunile si în conditiile stabilite de lege.
Autoritãtile administratiei publice locale vor urmãri, la emiterea autorizatiei de
construire, gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a evita prejudicierea
activitãtilor agricole.
4.2. Construirea pe terenuri agricole din intravilan
Autorizarea executãrii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este
permisã pentru toate tipurile de constructii si amenajãri specifice localitãtilor, cu
respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.
De asemenea, autorizarea prevãzutã la alin.1 se face cu respectarea normelor
stabilite de Consiliul local pentru ocuparea rationalã a terenurilor si pentru realizarea
urmãtoarelor obiective:
- executarea de PUZ-uri si PUD-uri în zonele propuse pentru constructii de
locuinte cu functiuni complementare prin care se stabilesc loturi, amplasamente, tramã
stradalã pentru ansamblul propus;
- valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare;
- amplasarea constructiilor, amenajãrilor si lucrãrilor tehnico-edilitare aferente
acestora în ansambluri compacte.
Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul
agricol, temporar sau definitiv, conform legii.
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4.3. Construirea pe suprafete împãdurite
Autorizarea executãrii constructiilor si amenajãrilor pe terenuri cu destinatie
forestierã este interzisã. In mod exceptional cu avizul organelor administratiei publice de
specialitate se pot autoriza numai constructiile necesare întretinerii pãdurilor, exploatãrilor
silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor constructii se va avea în vedere
dezafectarea unei suprafete cât mai mici din cultura forestierã.
Cabanele si alte constructii si amenajãri destinate turismului vor fi amplasate numai
la liziera pãdurilor cu avizul conform al Ministerului Apelor Pãdurilor si Protectiei Mediului
si al Ministerului Turismului.
4.4. Construirea în zone cu valoare peisagisticã si zone naturale protejate
Este interzisã autorizarea executãrii constructiilor si amenajãrilor care prin
amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare gol,
raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletã cromaticã, etc. - depreciazã valoarea
peisajului.
4.5. Construirea în zone construite protejate
Autorizarea executãrii constructiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu
cultural construit, se face cu avizul Comisiei Monumentelor Istorice sau al serviciilor
publice descentralizate subordonate, dupã cum patrimoniul este de interes national sau
local.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si
la apãrarea interesului public
-

Pe teritoriul municipiului Buzãu nu existã zone expuse la riscuri naturale.
Recentele inundatii din aprile - mai 2005 din cursul superioar al râului Buzãu, au
produs pagube in zona neregularizatã a râului, malul stâng spre teritoriul
administrativi al comunei Mãrãcineni.
Regularizarea malului drept al râului Buzãu adiacent drumului de centurã a
eliminat riscurile de prãbusire.asigurând
stabilitatea malului si protectia
teritoriului municipiului împotriva inundatiilor.

5.1. Zone expuse la riscuri tehnologice
Este interzisã autorizarea executãrii constructiilor în zonele expuse la riscuri
tehnologice, precum si în zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare
cu energie electricã, conductelor de gaze, apã, canalizare, cãi de comunicatie si altor
lucrãri de infrastructurã. In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice, sunt cele
determinate de procesele industriale sau agricole care prezintã pericol de incendii,
explozii, radiatii, ori de poluare a apei, aerului sau solului.
Fac exceptie de la prevederile alin.1 constructiile si amenajãrile care au drept scop
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
Autorizarea executãrii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat
prevederilor legale.
5.2. Asigurarea echipãrii edilitare
Este interzisã autorizarea executãrii constructiilor care nu au asiguratã o echipare
edilitara corespunzãtoare.
5.3. Asigurarea compatibilitãtii functiunilor
Autorizarea executãrii constructiilor se face cu conditia asigurãrii compatibilitãtii
dintre destinatia constructiei si functiunea dominantã a zonei.
5.4. Procentul de ocupare al terenului
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Autorizarea executãrii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al
terenului sã nu depãseascã limita superioarã stabilitã conform prevederilor specifice
Unitãtilor Teritoriale de Referintã.
5.5. Lucrãri de utilitate publicã
Este interzisã autorizarea executãrii altor constructii pe terenuri care au fost
rezervate în planuri de amenajare a teritoriului pentru realizarea de lucrãri de utilitate
publicã.
Autorizarea executãrii lucrãrilor de utilitate publicã se face pe baza documentatiei
de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
6.1. Orientarea fatã de punctele cardinale
Autorizarea executãrii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si
recomandãrilor de orientare fatã de punctele cardinale prevãzute în cap. IV Prevederi la
nivelul zonelor functionale, din prezentul regulament.
6.2. Amplasare fatã de drumurile publice
In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul Organelor de specialitate ale
Administratiei Publice:
- constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de întretinere si
de exploatare;
- parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie ( inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.)
- conducte de alimentare cu apã si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei
sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri
ori alte instalatii ori constructii de acest gen.
In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se întelege ampriza,
fâsiile de sigurantã si fâsiile de protectie.
Autorizarea executãrii constructiilor cu functiuni de locuire este permisã, cu
respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii.
6.3. Amplasarea fatã de cãi ferate din administratia SN CFR
Prin zonã de protectie a infrastructurii feroviare se întelege fâsia de teren, indiferent
de proprietar, cu lãtimea de 100 m mãsuratã de la limita zonei cadastrale SN CFR, situatã
de o parte si de alta a cãii ferate.
In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul
Ministerului Transporturilor:
- Constructii si instalatii aferente exploatãrii si întretinerii liniilor de cale feratã.
- Constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de
restabilire a circulatiei.
- Instalatii fixe pentru tractiune electricã.
- Instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii,
transmisiuni de date si constructiile aferente acestora.
Lucrãrile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice, care
afecteazã zona de protectie a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul SN
CFR si al Ministerului Transporturilor si anume:
- cãi ferate industriale;
- traversarea cãii ferate de cãtre drumuri prin pasaje la nivel sau denivelate;
- subtraversarea liniilor de cale feratã de retele de telecomunicatii, energie
electricã,
conducte sub presiune de apã, gaze, produse petroliere, termotehnologice si
canale libere.
Se interzic în zona de protectie a infrastructurii transporturilor:
- amplasarea oricãror constructii, depozite de materiale sau înfiintarea de plantatii
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care împiedicã vizibilitatea liniei sau semnalelor feroviare.
- efectuarea oricãror lucrãri care, prin natura lor, ar provoca alunecãri de teren,
surpãri sau ar afecta stabilitatea solului prin tãierea copacilor sau care modificã
echilibrul pânzei freatice subterane.
- depozitarea, manipularea sau prelucrarea substantelor inflamabile, explozibile,
carburantilor, gazelor lichefiate sau oricãror materiale care, prin natura lor, ar
putea
provoca incendii sau explozii.
6.4. Amplasarea fatã de aliniament
Clãdirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fatã de aceasta, cu
respectarea prevederilor din Prescriptiile specifice pentru fiecare UTR.
6.5. Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executãrii constructiilor este permisã numai dacã se respectã:
- distantele minime obligatorii fatã de limitele laterale si posterioare ale parcelei,
conform Codului Civil ;
- distantele minime necesare interventiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unitãtii teritoriale de pompieri.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
7.1. Accese carosabile si pietonale
Autorizarea executãrii constructiilor si amenajãrilor de orice fel este permisã numai
dacã se asigurã accese carosabile si pietonale, direct sau prin servitute, potrivit
importantei si destinatiei constructiei.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale
de construire, eliberate de administratorul acestora.
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sã permitã circulatia persoanelor
cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitarã
8.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitarã existente
Autorizarea executãrii constructiilor este permisã numai dacã existã posibilitatea
racordãrii de noi consumatori la retelele existente de apã, de canalizare si energie
electricã.
De la dispozitiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor
Administratiei Publice Locale, pentru locuinte individuale, în urmãtoarele conditii:
- realizarea de solutii de echipare în sistem individual care sã respecte normele
sanitare si de protectie a mediului;
- beneficiarul se obligã sã racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de
Consiliul Local, la reteaua centralizatã publicã, atunci când aceasta se va realiza.
Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile alin.1 cu
avizul organelor competente, dacã beneficiarul se obligã sã prelungeascã reteaua
existentã, atunci când aceasta are capacitatea necesarã.
8.2. Realizarea de retele edilitare
Extinderile de retele sau mãririle de capacitatea ale retelelor edilitare publice se
realizeazã de cãtre investitor sau beneficiar, partial sau în întregime, dupã caz, în
conditiile contractelor încheiate cu Consiliul Local.
Lucrãrile de racordare si de bransare la reteaua edilitarã publicã se suportã în
întregime de investitor sau de beneficiar.
8.3. Proprietatea publicã asupra retelelor edilitare
Retelele de apã, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitãti aflate în serviciul
public sunt proprietatea publicã a municipiului, dacã legea nu dispune altfel.
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Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electricã si de telecomunicatii sunt
proprietate publicã a statului, dacã legea nu dispune altfel.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru
constructii
9.1. Parcelarea
Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren în minimum 4
loturi alãturate, în vederea realizãrii de noi constructii. Pentru un numãr mai mare de 12
loturi se poate autoriza realizarea parcelãrii si executarea constructiilor cu conditia
adoptãrii de solutii de echipare colectivã care sã respecte normele legale de igienã si de
protectie a mediului.
Autorizarea executãrii parcelãrilor este permisã numai dacã pentru fiecare lot în
parte se respectã cumulativ urmãtoarele conditii:
- front la stradã de 8 m pentru clãdiri însiruite si de minim 12 m pentru clãdiri izolate
sau cuplate;
- suprafata minimã a parcelei de 150 mp pentru clãdiri însiruite si, respectiv, de
minimum 200 mp pentru clãdiri amplasate izolat sau cuplate;
- adâncimea mai mare sau cel putin egalã cu lãtimea parcelei.
9.2. Inãltimea constructiilor
Autorizarea executãrii constructiilor se face cu respectares prevederilor din
prescriptiile specifice pentru fiecare UTR. Fac exceptie constructiile care au fost cuprinse
într-un plan urbanistic zonal aprobat coform legii.
9.3. Aspectul exterior al constructiilor
Autorizarea executãrii constructiilor este permisã numai dacã aspectul lor exterior
nu contravine functiunii acestora si nu depreciazã aspectul general al zonei.
Este interzisã autorizarea executãrii constructiilor care, prin conformare,
volumetrie si aspect exterior, intrã în contradictie cu aspectul general al zonei si
depreciazã valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si împrejmuiri
10.1. Parcaje
Autorizarea executãrii constructiilor care, prin destinatie, necesitã spatii de parcare
se emite numai dacã existã posibilitatea realizãrii acestora în afara domeniului public.
Prin exceptie utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se stabileste prin
autorizatia de construire de cãtre Consiliului Local al Municipiului Buzãu, conform legii.
10.2. Spatii verzi si plantate
Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau creerii de spatii verzi si
plantate, în functie de capacitatea si destinatia constructiei.
10.3. Imprejmuiri
In conditiile prezentului regulament, este permisã autorizarea urmãtoarelor
categorii de împrejmuiri:
- împrejmuiri opace, necesare pentru protectia împotriva intruziunilor, separarea
unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;
- împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitãrii parcelelor
aferente clãdirilor si/sau integrãrii clãdirilor în caracterul strãzilor sau al
ansamblurilor urbanistice.
Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente
ca si în cazul aspectului exterior al constructiei.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALÃ
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11. Zone si subzone functionale
Zonele functionale stabilite conform pct.3.3 din Regulamentul local de urbansim,
sunt puse în evidentã în plansa de REGLEMENTÃRI SI PRIORITATI a Planului
Urbanistic General – reactualizat si în plansele cuprinzând unitãtile teritoriale de referintã.
Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni
specializate.
In planurile cuprinzând unitãtile teritoriale de referintã ale municipiul Buzãu au fost
puse în evidentã urmãtoarele zone si subzone functionale:
•
•

LM - ZONA REZIDENTIALÃ CU CLÃDIRI P, P+1, P+2, P+3 (P+2+M)
M - ZONA MIXTA
M1 – ZONA MISTA CU CLADIRI AVAND REGIMUL DE CONSTRUIRE FRONT
CONTINU
SI DISCONTINU SI INALTIMI P – P + 3+ M
M2 – ZONA MISTA CU CLADIRI AVAND REGIMUL DE CONSTRUIRE FRONT
CONTINU
SI DISCONTINU SI INALTIMI P – P + 4 – P + 10
•

IS - ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL
subzone:
- constructii administrative
- constructii financiar-bancare;
- constructii comerciale;
- constructii de cult;
- constructii de culturã;
- constructii pentru învãtãmânt;
- constructii de sãnãtate;
- constructii pentru turism;
- constructii si amenajãri sportive;
- alte categorii institutii publice sau servicii.

•
•
•

I - ZONA UNITÃTILOR INDUSTRIALE
A - ZONA UNITÃTILOR AGRICOLE
P - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM,
PERDELE DE PROTECTIE
subzone - parcuri;
- pãduri amenajate;
- complexe sportive;
- turism;
- perdele de protectie;
- alte categorii spatii verzi amenajate.
GC - ZONA DE GOSPODÃRIE COMUNALÃ
TE - ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÃ
C - ZONA PENTRU CÃI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE
subzone - cãi de comunicatie rutiere;
- cãi de comunicatie feroviare;
D.S - ZONA CU DESTINATIE SPECIALÃ

•
•
•
•
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S-au intocmit PRESCRIPTII SPECIFICE pentru fiecare UTR in parte cu
precizarea permisiunilor, conditionarilor si restrictiilor pentru fiecare zona
functionala.

SEF PROIECT,
arh. NICOLETA TOMESCU
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