
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 
„Realizare trotuare și piste de bicicliști pe Bd. Unirii - tronson 

Centura Buzău - Nord - Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău” 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară: 
         Având în vedere: 
          - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub 
numărul 37/06.02.2018, prin care se propune aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului  de investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști pe Bd. 
Unirii - tronson Centura Buzău - Nord - Bd. Mareșal Al. Averescu din 
municipiul Buzău”; 

- raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 3.869/06.02.2018; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- avizul nr. 41/07.02.2018 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului 

Local al Municipiului Buzău; 
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 

- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice; 
         - prevederile art. 44,  alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale;  

Ținând cont de cerințele adresei Instituției Prefectului nr. 
21480/10.11.2017; 
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin. (1), lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată,  
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 
   Art. 1.- Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  
„Realizare trotuare și piste de bicicliști, Bd. Unirii - tronson Centura 
Buzău - Nord - Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău”, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
         Art. 2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști, Bd. Unirii -
tronson Centura Buzău - Nord - Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul 



 

 

Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3.- Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta 
hotărâre se va face din bugetul local , precum și alte fonduri legal constituite, 
conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.                      
         Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții 
Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                           
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                        Eduard Pistol                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buzău, 15 februarie 2018  
Nr.40 

 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 15 februarie 2018 cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, 4 abţineri, şi -- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 

 



 

 

                                                  ANEXA  NR. 2 
                                               la Hotărârea nr. 40 din 15 februarie  2018 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„Realizare trotuare și piste de bicicliști, Bd. Unirii - tronson Centura 
Buzău - Nord - Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău” 

 
 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investiției :         1.864.399          lei , cu TVA                
  

    din care: construcții-montaj :         1.777.920          lei , cu TVA                
 
 
 

 Durata de execuție                           6 luni  
 

   Lungime tronson                              1.125 m 
 
 

 
         
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  
          consilier Alexandru Mihai 
 
 
 
 

 
                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 
 
 
 

 
 



 

 

                 ROMÂNIA  
           JUDETUL BUZĂU  
         MUNICIPIUL BUZĂU 
              - P R I M A R -  

Nr. 37/CLM/06.02.2018  
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții  și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști, Bd.Unirii-tronson 
Centura Buzău-Nord - Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău” 

 
 

Tronsonul de stradă de pe Bd. Unirii, cuprins între Centura Buzău-Nord 
și Bd. Mareșal Al. Averescu, pe o lungime de 1125 m este constituit din straturi 
asfaltice, cele inferioare fiind vechi, friabile și fără o aderență bună între particule, 
prezentând degradări precum fisuri, făgașe, cedări locale, denivelări. Trotuarele 
sunt degradate complet în urma intervențiilor la lucrările edilitare. 

În vederea amenajării zonei și îmbunătățirii condițiilor de circulație, a fost 
întocmită o documentație de autorizare a lucrărilor de intervenție prin care s-a 
propus realizarea unei structuri rutiere noi pentru trotuare, crearea de piste pentru 
bicicliști și a unei rețele de canalizație pentru distribuție rețele de fibră optică, 
telefonie și televiziune comercială și reteaua electrică. 

În urma expertizei tehnice s-au stabilit două soluții constructive, 
proiectantul recomandând soluția: 

  Pentru trotuare: 
  - 6 cm dale de beton; 
  - 3 cm strat de mortar M100; 
  - 12 cm strat de beton de ciment C12/15; 
  - 15 cm strat din ballast.  

 Pentru piste pentru bicicliști: 
 - 4 cm strat de uzură din asfalt turnat BA8; 
 - 10 cm strat de beton de ciment C12/15; 
 - 15 cm strat din ballast.  
Pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială se vor realiza 

umpluturi din pământ vegetal cu grosimea de 20 cm. 
Lucrările propuse vor conduce la:  
- creșterea mobilității locuitorilor din zonă;   
- accesul rapid și în siguranță a mașinilor de intervenții (poliție, salvare, 

pompieri);  
- reducerea timpului de deplasare; 
- reducerea riscului de accidente; 
- reducerea consumului de combustibil; 

- reducerea poluării atmosferei. 



 

 

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile 
bugetului local, precum și alte fonduri legal constituite, conform listelor de 
investiții aprobate potrivit legii.          
 Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de                
de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciul Investiții, Achiziții Publice 

Nr. 3.869/06.02.2018 
 

 
 

R A P O R T  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții  și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de 
investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști, Bd.Unirii-tronson 
Centura Buzău-Nord - Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău” 

 
 

Tronsonul de stradă de pe Bd. Unirii, cuprins între Centura Buzău-Nord și 
Bd. Mareșal Al. Averescu, pe o lungime de 1125 m este constituit din straturi 
asfaltice, cele inferioare fiind vechi, friabile și fără o aderență bună între particule, 
prezentând degradări precum fisuri, făgașe, cedări locale, denivelări. Trotuarele 
sunt degradate complet în urma intervențiilor la lucrările edilitare. 

În vederea amenajării zonei și îmbunătățirii condițiilor de circulație a fost 
întocmită o documentație de autorizare a lucrărilor de intervenție prin care s-a 
propus realizarea unei structuri rutiere noi pentru trotuare, crearea de piste pentru 
bicicliști și a unei rețele de canalizație pentru distribuție rețele de fibră optică, 
telefonie și televiziune comercială și reteaua electrică. 

În urma expertizei tehnice s-au stabilit două soluții constructive, 
proiectantul recomandând soluția: 

 Pentru trotuare: 
  - 6 cm dale de beton; 
  - 3 cm strat de mortar M100; 
  - 12 cm strat de beton de ciment C12/15; 
  - 15 cm strat din ballast.  

 Pentru piste pentru bicicliști: 
 - 4 cm strat de uzură din asfalt turnat BA8; 
 - 10 cm strat de beton de ciment C12/15; 
 - 15 cm strat din ballast.  

Pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială se vor realiza 
umpluturi din pământ vegetal cu grosimea de 20 cm. 

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unei infrastructuri rutiere cu 
parametri optimi pentru desfășurarea unui trafic pietonal și de bicicliști în condiții 
de siguranță și confort, pe toată peruioada anului, fără restricții. 

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile 
bugetului local, precum și alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții 
aprobate potrivit legii.         



 

 

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui. 

 
 
 

Șef Serviciu, 
Aurelia Turcoman 


