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Data: 20 noiembrie 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 Badea Ionel 

Bogdan si Gosman Claudia Venera, în calitate de proprietari ai terenului situat în municipiul Buzau, înscris în CF 

58384 și având nr. cad. 7583. Sesizarea a fost înregistrată la REGISTRATURA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUZAU 

cu nr. 33642/13.11.2018.  

Prin notificarea nr. 33642/13.11.2018 care s-a depus la Primăria Muncipiului Buzau proprietarii lotului 

cu nr. cad. 7583 ne comunică că ¨nu sunt de acord cu exproprierea și ne solicită sa luam în cosiderare soluții 

alternative de poziționare și chiar eliminare a canalului colector, posibil înlăturare sensului giratoriu sau 

repoziționarea acestuia, renunțarea la spațiu verde, la pistele de biciclete astfel încat terenul în cauză sa nu mai 

fie afectat de circulații¨. 

 

In acest sens vă comunicăm faptul ca întrucât am depășit faza de elaborare a propunerilor urbanistice 

și urmează sa discutam soluția tehnica cu organismele avizatoare competente: circulatii / trafic, utilități, mediu 

etc, inclusiv furnizorii de utilitati publice in vederea optimizării soluției tehnico urbanistice, orice modificare / 

adăugire / corectare a proiectului de urbanism se va produce după discutarea și avizarea soluției tehnico 

urbanistice de către instituțiile avizatoare responsabile. 

In urma avizării soluției tehnice finale de către toate instituțiile avizatoare, vom prezenta proiectul spre 

dezbatere publica in forma lui finala, inclusiv recomandările tehnice din partea instituțiilor avizatoare 

responsabile, ce vor include dimensiuni / profile / organizare a străzilor / sensurilor giratorii / pistelor de 

biciclete /  zonelor verzi, etc. 

 

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 
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Va vom comunica, prezenta și supune spre dezbatere publica soluția tehnica după elaborarea 

documentațiilor tehnice sectoriale, in principal referitoare la circulatii, utilități publice și mediu, dar fără a se 

limita la cele menționate anterior. 

Obiectul principal a documentației tehnice PUZ pentru tarlaua in discuție este optimizarea tuturor 

afectarilor și condiționărilor loturilor private, dar in același timp organizarea spațială coerenta a circulațiilor, 

obiectivelor de utilitate publica, zonelor verzi și a întregului spațiu public propus, distribuția funcționabilă 

integrala, fezabilitatea intensității construirii, crearea liniilor de aliniere a clădirilor și aliniamentelor, astfel 

încât actuala tarla agricolă sa se transforme intr-un cartier de locuit cu dotările și echipamentele 

complementare, asemeni tuturor celorlalte cartiere din Buzau, beneficiind de acces la loturile private, transport 

public, parcări, piste de biciclete, zone verzi de protecție a infrastructurilor de circulație, spații verzi de joaca 

pentru copii, școala, grădinița, centru medical, zone comerciale și de servicii.  

Celelalte detalii tehnice privind afectarile orientative au fost precizate în adresele anterioare. 

Toate cele 3 variante PUZ propuse organizarea rețelei stradale este aceeași, diferențele constau in 

repartizarea zonelor funcționale. 

 

Menționăm că situația juridică a terenurilor la data elaborării PUZ, precum și privind gradul de afectare 

al loturilor au fost realizate și compuse în baza ridicării topografice ce a fost pusă la dispoziția proiectantului de 

către Primăria Municipiului Buzău. Suprafețele afectate pot suferi modificări pe parcursul perioadei de 

elaborare, avizare și aprobare PUZ, în acord cu soluția urbanistică selectata de beneficiar. Suprafețele de teren 

proprietate privată afectate de lărgiri de străzi, precum și de alte obiective de utilitate publică ce vor trece 

în domeniul public vor fi stabilite cu precizie prin ridicări topografice executate la momentul realizării 

investiției. De asemenea, suprafetele de teren stabilite prin PUZ sa treaca din proprietate privata a persoanelor 

fizice/juridice in domeniul public vor face obiectul unor studii de fezabilitate prin care vor fi definite 

coridoarele de expropriere si indicatorii tehnico-economici aferente obiectivelor de utilitate publica si care vor 

fi asumate de beneficiar prin HCL. Aceste ridicări topografice vor fi realizate de către persoane fizice/juridice 

autorizate. Ocuparea terenurilor va fi făcută în condițiile legii în urma elaborării proiectelor de autorizații de 

construire. 

 

PROPUNERI PRIVIND PARAMETRII URBANISTICI A LOTURILOR AFECTATE DE CIRCULATII SAU ALTE OBIECTIVE 
DE UTILITATE PUBLICA: 
 

Solutia nr. 1 - parcele total/major afectate (loturi rezultate neconstruibile) 

 In cazul în care parcela este total grevată de o servitute de utilitate publică sau grevată pe o suprafața 
foarte mare astfel încat suprafața rămasă de teren devine neconstruibilă, se recomandă comasarea terenului 
cu lotul vecin acolo unde exista posibilitatea, iar porțiunea de teren afectată va fi achiziționată / expropriată 
conform legii sau negocierea directă în vederea stabilirii condițiilor de despăgubire ce pot fi atât în natură prin 
schimb de terenuri (dacă este posibil). 

 

 Soluția nr.2 - parcele parțial afectate (loturi rezultate construibile) 

 In cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică pe o suprafață care face 
posibila construirea porțiunii de teren neafectate, terenul grevat de o servitute de utilitate publica va fi 
achiziționat / expropriat conform legii înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafață de referință 
pentru calculul POT si CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată. 
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 Soluția nr.3 - parcele parțial afectate, compensare prin CUT 

 

 Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, 
beneficiază pe lotul rezultat - după dezmembrare - de un spor al suprafeței construite desfășurate (ACD) admise 
egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază 
de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a 
transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor 
de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public.  

 Condiții de calcul a C.U.T.: 

· C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și 
suprafața parcelei; 

în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se 
calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă 
proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate 
fără a cere despăgubiri; 

· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar 
proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, 
C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. 

 

 Soluția nr.4 - parcele parțial afectate, compensare prin POT 

 

 La cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu 
gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul POT va fi suprafața a parcelei 
inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică, doar in cazul L1a - ¨Subzona locuințelor individuale cu 
maxim P+1+M niveluri situate în afara perimetrelor de protecție¨ si cu condiția menținerii/respectării alinierii 
maxime admise fata de străzi. 

 Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, 
beneficiază pe lotul rezultat - după dezmembrare - de un spor al suprafeței construite la sol (AC) admise egal 
cu 0,5 x suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de 
act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a 
transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor 
de depășire a suprafeței construite la sol pe lotul rezultat admis egal cu jumătate din suprafața transferată în 
domeniul public.  

 Condiții de calcul a P.O.T.: 

· P.O.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită la sol și 
suprafața parcelei x 100; 

· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, 
P.O.T. se calculează având la baza suprafața a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică, 
doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren 
afectate fără a cere despăgubiri; 

· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar 
proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, 
P.O.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. 
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