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Solutia tehinca PUZ – ¨Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare urbană și reglementare specifică de dezoltare  a 

zonei N-E a Muncipiului Buzău, Tarlaua 33¨ poate suferi modificari in urma proceselor de informare si consultare a publicului 

si de dezbatere a propunerilor urbanistice. Propunerile tehnice isi vor produce efectul juridic la momentul aprobarii PUZ de 

catre Consiliul Local al Primariei Municipiului Buzau. 

 

 

Data: 8 octombrie 2018 

 

Subscrisa, ABAGIU GLOBAL SERVICES S.R.L., persoană juridică română, Strada Clucerului, Nr. 35, Etaj 1, Birou 

12, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2715/05.03.2015, cod unic de 

inregistrare RO34194319, în calitate de Proiectant a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 

Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare urbană și reglementare sepcifică de dezoltare a zonei N-E 

a Muncipiului Buzău, Tarlaua 33, pentru PRIMĂRA MUNICIPIULUI BUZĂU, în calitate de Beneficiar, formulăm 

prezenta 

ADRESĂ 

Prin care răspundem sesizării înaintate către PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU, de către Constantin Eduard 

Gheorghe si Nicoleta Cristina Gheorghe, în calitate de proprietari ai imobilelor situat în municipiul Buzau, având 

nr. cad 16324 si 16329. Sesizarea a fost înregistrată la REGISTRATURA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUZAU cu nr. 

27557/21.09.2018.  

Prin notificarea nr. 27557/21.09.2018 care s-a depus la Primăria Muncipiului Buzau este sesizat faptul ¨ca prin 

documentatia PUZ in cauza nu se tine cont de proprietatea in cauza, in sensul ca imobilul cu nr. cad. 16324 se 

afla in limita zonei verzi pentru calea de acces din partea de nord a imobilului si se solicita mentinerea in limitele 

actuale ale proprietatii¨.  

 

In acest sens va facem cunoscute reglementarile in vigoare ale Planului Urbanistic General al Municipiului 

Buzau si RLU aferent aprobat prin H.C.L. nr.239/2009, potrivit caruia tarlaua 33 este încadrata la zona cu 

interdictie temporara de construire pana la elaborarea PUZ. Asadar scopul PUZ-ului “Ansamblu rezidențial – 

Instrument de planificare urbană și reglementare specifică de dezoltare a zonei N-E a Muncipiului Buzău, 

Tarlaua 33” este de stabilii modalitatea de utilizare a terenurilor, intensitatea construirii, precum si organizarea 

Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Piața Daciei, nr. 1, Buzău, tel.: 0238.71.05.62 
 

Ref:  PLAN URBANISTIC ZONAL– Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare 
urbană și reglementare specifică de dezoltare a zonei N-E a Muncipiului Buzău, 
Tarlaua 33 
 

Proiectant: ABAGIU GLOBAL SERVICES 

Adresă: Strada Clucerului, Nr. 35, Etaj 1, Birou 12, Sector 1, București 

Contact: e-mail: architecture@abagiuglobalservices.com, 

tel: 031 805 2194 / 0722.600.699, fax: 031 425 1172 

 

http://www.abagiuglobalservices.com/
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retelei stradale, echiparea tehnico-edilitara si obiectivele de utilitate publica complementare astfel incat sa 

permita construirea zonei. 

 

Vă transmitem atașat propunerea planului din documentația PUZ –“Ansamblu rezidențial – Instrument de 

planificare urbană și reglementare specifică de dezoltare a zonei N-E a Muncipiului Buzău, Tarlaua 33” – 

Scenariul 3, cu incadrarea terenurilor cu nr. cad 16324 si 16329. 

 

 
 

Conform Planului de Reglementari Urbanistice – Zonificare functionala, imobilele având nr. Cad. 16324 si 16329 

sunt încadrate in UTR L1c si nu sunt afectate de servituți de utilitate publică, de asemenea nefiind afectate nici 

constuctiile deja existente in teren. Prin urmare, va fi posibila construirea conform urmatorilor parametrii 

urbanistici propusi ai UTR L1c: 

• POT maxim = 60%,  

• CUT maxim = 2,4 m2 ADC / m2 teren,  

• RHmax = P+2E+3R (13m); 

 

Pata de culoare verde la care se face referire reprezinta zona de spatii verzi pe parcela – spatii verzi de incinta, 

gradini de fatada: de exemplu obligatia de a planta arbori si vegetatie inalta pe proprietati private, fara insa de 
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