RAPORT
VICEPRIMAR
RADU NICOLAIE SEBASTIAN VALENTIN
privind activitatea desfăşurată în anul 2013
Gospodărirea eficientă a oraşului, a bugetului local şi, nu în ultimul rând,
bunăstarea cetăţenilor municipiului Buzaui, au fost obiectivele principale şi în anul 2013.
S-au urmărit: atragerea a cât mai mulţi investitori pentru dezvoltarea unei economii
sănătoase; initierea si implementarea de proiecte si programe cu finantare europeana,
modernizarea şi întreţinerea domeniului public, parcurilor, aleilor etc.; întreţinerea,
repararea şi asfaltarea străzilor din municipiu, în limita bugetului local; asigurarea
transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de
administraţia publică; asigurarea unui climat modern şi sănătos în şcoli (asigurarea
dotărilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ, reparaţii, modernizări, securitate
obiective).
Pentru o informare cât mai corectă, în spiritul transparenţei şi respectului pe care
îl datorez cetăţenilor şi oraşului Buzau, voi detalia câteva din acţiunile ce s-au desfăşurat
în 2013, în cadrul compartimentelor directiei Tehnice al Primăriei municipiului Buzau în
principalele domenii de activitate:
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Unul din obiectivele cele mai importante ale serviciului de gospodărie urbana şi
protecţia mediului îl reprezintă protecţia sănătăţii publice şi îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă ale cetăţenilor , prin promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare
permanentă a străzilor şi a tuturor cartierelor de blocuri de locuinţe din municipiul Buzău
. În cadrul activităţii de gospodărie comunală s-a avut în vedere realizarea, în limita
fondurilor financiare alocate, lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a obiectivelor
edilitar gospodăreşti.
Astfel au fost create condiţii pentru buna desfăşurare şi în condiţii de
siguranţă a traficului rutier şi pietonal prin executarea de lucrări specifice de întreţinere şi
reabilitare a căilor rutiere şi pietonale. Au fost executate lucrări de modernizare a
covorului asfaltic, prin frezare şi înlocuirea cu un strat nou de mixturi asfaltice pe străzile
Colonel Ionel Buzoianu, Tudor Vladimirescu, Depozitelor, Intrarea Cosminului şi Aleea
Procuraturii.
Având în vedere valorile mari de trafic înregistrate pe strada Frăsinet s-a procedat
în anul 2013 la lărgirea cu încă o bandă de circulaţie pentru autovehicule, fiind totodată
create şi locuri de parcare corespunzătoare între Biserica Sf. Ştefan şi Kaufland, iar
pentru decongestionarea traficului în intersecţiile Aleea Sporturilor cu Dorobanţi şi
Transilvaniei cu Constituţiei, Titulescu şi Oltului au fost executate lucrări de introducerea
a instalaţiilor semaforizate.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi pietonale au fost
executate în permanenţă lucrări pentru întreţinerea bunei funcţionări a instalaţiilor de
semaforizare din intersecţii, a lămpilor intermitente din apropierea trecerilor de pietoni şi
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a iluminatului căilor rutiere, de aplicare marcaje rutiere, montare şi înlocuire de
indicatoare rutiere, iar în lunile de iarnă au fost executate lucrări specifice, respectiv
curăţat manual gheaţa şi zăpada, pluguit zăpada, împrăştiat material antiderapant, etc..
Mărirea în permanenţă a numărului autoturismelor înmatriculate în municipiul
Buzău a determinat reconfigurarea şi amenajarea de noi locuri de parcare în cartierul
Dorobanţi 1 – zona PT 4, zona PT 20 Dacia şi cartierul Micro 14.
În anul 2013 s-a avut în vedere, pentru îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu
apă şi canalizare, înlocuirea reţelelor de apă potabilă şi a branşamentelor aferente, pe o
lungime de 5,1 Km, pe străzile Napoca, Bdul Gării, zona PT 20 Dacia, cartierul Micro 3
– zona PT 16 şi PT 17, cartierul Micro 5 – zona PT1, PT3 şi Aleea Măgura, realizându-se
de asemenea şi extinderea reţelei de canalizare pe strada Depozitelor.
În domeniul protecţiei sănătăţii cetăţenilor au fost executate în permanenţă lucrări
pentru salubrizarea permanentă a străzilor principale şi periodică a celor secundare,
identificarea şi desfiinţarea depozitelor de gunoi necontrolat, au fost executate platforme
ecologice de depozitare gunoi menajer în zona Centru Sud/PT8 (str. Tunel) şi zona
Dacia/PT20 (str. Napoca), lucrări de reabilitare la platformele ecologice din cartierul
Micro XIV, au fost achiziționate şi montate pe domeniul public din municipiu un număr
de 200 buc coşuri gunoi stradale (verzi de capacitate 50 litri) pentru înlocuirea cele
deteriorate.
În anul 2013 s-au executat periodic tratamente de dezinsecţie (parcuri, cartiere din
municipiul Buzău – 2.285 ha) şi deratizare ( parcuri, alei, cartiere, cimitire din municipiul
Buzău – 620 ha).
In ceea ce priveste proiectele de infrastructura rutiera am demarat procedurile de
atribuire a contractului "Delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului
public si privat in Municipiul Buzau - Proiect pe termen lung de tip DBFO pentru reţeaua
urbană de străzi din Municipiul Buzău, Judeţul Buzău".
Reabilitarea reţelei de 53,4 km de străzi urbane se va realiza pe baza unei scheme de
delegare a managementului și operării, sub forma unui proiect de tip DBFO (ProiectareExecuție-Finanțare-Exploatare), care presupune delegarea serviciului de administrare a
domeniului public către un concesionar responsabil cu obținerea finanțării, elaborarea
documentației de proiectare, execuția lucrărilor de reabilitare și prestarea serviciilor de
întreține având la baza criterii de performanţă şi o schemă financiară bazată pe plaţi
unitare, trimestriale.
Proiectul de reabilitare se va realiza prin delegarea serviciului către o societate
vehicul cu scop special infiintată de ofertantul castigator, cu scopul de a finanţa, proiecta,
reabilita, opera şi întretine Reţeaua Proiectului, cu sprijinul Investitorului/Investitorilor şi
prin subcontractare către Entităţile Subordonate Delegatului (Antreprenorul Construcţiei
– pentru activitatea de reabilitare - şi Prestatorul de Servicii – pentru activităţile de
operare şi întreţinere, ambii in calitate de Afiliati ai Delegatului).
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INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE, PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
Pe parcursul anului 2013, au fost derulate activităţi de realizare a programului
de investiţii, aprobat prin bugetul local, după cum urmează:
S-au continuat lucrările la cele două proiecte cu finanţare externă
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional, respectiv „Reabilitarea reţelelor de
drumuri şi de staţii de transport din zona de acţiune urbană a municipiului Buzău” şi
„Reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman (vila Albatros,
parcul Marghiloman) din municipiul Buzau”.
Au fost reabilitate străzile colonel Ionel Buzoianu, Tudor Vladimirescu,
Strada Depozitului, Intrarea Cosminului, Aleea Procuraturii, strada Frăsinet prin lărgirea
cu încă o bandă de circulaţie.
Au fost continuate lucrarile de reabilitare a retelelor termice, respective pe
str.Cuza-Voda.
S-au efectuat reparaţii curente, precum şi dotări la unităţile de învăţământ,
după cum urmează: Clubul Sportiv Scolar , Liceul M.Eminescu, Gradinita cu program
prelungit Boboceii din Micro III , Liceul de Arta , Scoala nr.12, Scoala nr.2, Camin nr.6,
Scoala nr.15, Gradinita cu program normal nr.4, Colegiul Tehnic , Scoala nr.5, Scoala
nr.11, Grup Scolar Grigore Moisil ,Grup Scolar Nenitescu .
Pentru fluidizarea traficului în zona intersecţiilor din Aleea Sporturilor – str.
Dorobanţi şi str. Transilvaniei – str. N. Titulescu – str. Oltului, din municipiul Buzău au
fost achiziţionate echipamente de semaforizare pentru vehicule şi pietoni necesare
amenajării, iar în zona Pieţei Centrale a municipiului Buzău, s-a realizat un sistem de
parcare automat pe str. Locotenent Godeanu.
S-a extins reţeaua de canalizare în strada Depozitului, s-au înlocuit reţele de
apă cu lungime totală de peste 5,1 km pe străzile Napoca, Bulevardul Gării, zona PT 20
Dacia, cartierul Micro V – Zona PT 1, PT 3, Aleea Măgura, cartierul Micro III – zona
PT16 şi PT 17, zona PT 20 Dacia.
Pentru dotarea adăposturilor câinilor comunitari, s-au achiziţionat 64 de cuşti
şi 5 cititoare de microcipuri implantate câinilor şi s-a realizat o campanie de informare a
populaţiei cu privire la riscurile pe care le presupune ignorarea acestui fenomen, prin
spoturi audio – video.
S-au efectuat lucrări pentru întreţinerea parcurilor Crâng, Tineretului şi a
zonelor verzi din municipiul Buzău şi s-au amenajat patru locuri de joacă în cartierul
Micro XIV, Dorobanţi, Unirii Sud (Big) şi în zona Tribunalului Buzău.
Pentru anul 2014 ne-am propus ca activitatea de promovare a municipiului
Buzău să continuie sub acelaşi profesionalism şi dăruire, prin soluţii tehnice şi resurse
financiare suplimentare atrase din fondurile europene.
In urma elaborarii strategiei de dezvoltare a municipiului Buzau pentru perioada
2014-2020 s-au atabilit ca prioritare urmatoarele aspecte:
Principalele directii de dezvoltare propuse in cadrul Strategiei Municipiului Buzau pentru
perioada 2014 - 2020 sunt:
Modernizarea urbanistica, a infrastructurii şi a echipării edilitare a municipiului
Buzau;
Creşterea competitivităţii economice şi crearea de noi locuri de muncă;
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Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural;
Asigurarea calităţii şi protecţiei mediului în conformitate cu aquis-ul comunitar;
Îmbunătăţirea capacităţii administrative si a serviciilor sociale
Primaria Municipiului Buzau a demarat deja investiţiile în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe in municipiul Buzau prin Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe.
In acest sens Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau a depus deja 3
cereri de finanţare la 30 mai 2013, cereri care se afla in faza de evaluare tehnica după ce
au parcurs faza de evaluare privind conformitatea administrativa.
Valoarea totala a cererilor de finanţare este de (33.530.163,39 lei) din care
valoarea eligibilă a cererilor de finanţare (30.704.540,95 lei) şi valoarea neeligibila
(2.825.622,44 lei).

Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie
şi protecţie copii A CONLIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU
In calitate de membru al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi socialculturale, culte, familie şi protecţie copii si Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a
Consiliului Local al Municipiului Buzau am inregistrat, analizat, dezbatut si avizat un
numar de 170 de proiecte de hotarari, sesizari facute catre aceste comisii de diferiti
cetateni, propuneri contracte, referate ale directiilor primariei, solicitari expertiza si
solicitari audinte. Am dispus efectuarea demersurilor legale pentru rezolvarea sesizarilor
si am acordat aviz favorabil proiectelor de hotarari.
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