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RAPORT 

VICEPRIMAR 

Jr. MARCEL CIOLACU 

privind activitatea desfăşurată în anul 2010 

 

 

Gospodărirea eficientă a oraşului, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, 

bunăstarea cetăţenilor municipiului Buzaui, au fost obiectivele principale şi în anul 2010. 

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 

dministraţia publică; organizarea de festivaluri, manifestări culturale, expoziţii etc., cu 

scopul de a  dezvolta componenţa culturală a vieţii cetăţenilor municipiului Buzau; 

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 2010, 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 comunală 

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. 

 În domeniul salubrităţii s-a avut în vedere protecţia sănătăţii publice, 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei 

acestui serviciu prin salubrizarea permanentă a străzilor principale şi a tuturor cartierelor 

de blocuri de locuinţe, precum şi salubrizarea periodică a celorlalte străzi din municipiu.  

 În permanenţă au fost desfiinţate depozitele de gunoi necontrolat ce au fost 

depistate în diverse zone ale oraşului fiind colectate si transportate în rampa ecologică 

26.550 tone gunoi, au fost vidanjate apele pluviale ( 112 mc) în zonele în care datorită 

lipsei reţelei de canalizare există pericolul inundării imobilelor proprietate publică sau 

privată . 

 În anul 2010 s-a executat periodic tratament de dezinsecţie – parcuri, cartiere din 

municipiul Buzău (2624 ha) şi deratizare – parcuri, alei, cartiere, cimitire din municipiul 

Buzău (1000 ha). 

 

         Tratamentele privind dezinsecţia au fost executate în 2 etape prin aviotratament în 

lunile aprilie şi iulie (1460 ha) şi 2 etape la sol în lunile mai şi august şi au cuprins toate 
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cartierele şi parcurile din municipiul Buzău. Totodată s-au executat şi tratamente pentru 

combaterea insectelor parazite (căpuşe şi pureci – 154 ha) în cartierul Simileasca, Micro 

14, Micro 3, Dorobanţi , Broşteni,  Postă - Mihai Viteazu cartier Primăverii cu străzile 

aferente precum şi în parcul Crâng, Marghiloman, Tineretului şi terenul de atletism. In 

luna decembrie a fost efectuată deratizarea şi dezinsecţia la Şcoala M.Kogalniceanu 

(nr.14) din cartierul Simileasca cât şi a grădiniţelor arondate (GPN nr. 11 si GPN nr. 10). 

S-au executat lucrări de reabilitare (vopsire) şi reparaţii la platformele de 

depozitare gunoi menajer din toate cartierele municipiului Buzău. 

La padocul de câini au fost confectionate 4 cuşti pentru adăpostirea câinilor comunitari 

iar alte 9 cuşti au fost reparate. Săptămânal au fost realizate lucrări de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare precum şi examinarea clinică a câinilor comunitari capturaţi. 

 Au fost amenajate 2 noi locuri de joacă pentru copii (cartier  Micro 14 şi bloc 

Aromet) iar la locurile de joacă din toate cartierele municipiului: Averescu, N.Bălcescu, 

Democraţiei, Dorobanţi I şi II, Broşteni, 1 Decembrie, Unirii (bloc Olimpic), Unirii Sud, 

D.Filipescu, Grădiniţa nr.7 au fost executate lucrări de întreţinere (vopsire), reparaţii şi 

împrospătarea cu nisip şi bazarcă. Lucrări de întreţinere (aşternut nisip şi pietriş sortat) au 

fost executate şi la Stadionul Gloria. 

În domeniul întreţinerii zonelor şi spaţiilor verzi au fost executate lucrări specifice 

permanente : cosit gazon , tuns gard viu , toaletare şi doborâre arbori, plivit peluze de 

flori şi trandafiri , mobilizat sol la arbuşti , gard viu şi arbori , udat plantaţii .          

Pentru amenajarea zonelor şi spaţiilor verzi s-au plantat : 70000 fire de gard viu, 

550 arbuşti , 4050 arbori , 450000 flori de sezon , 2500 trandafiri şi a fost gazonată o 

suprafaţă totală de 9 ha peluze . De asemenea s-au amenajat scuarurile Haşdeu şi din zona 

Uniri Nord - zona Catedralei ,  unde au fost dalate aleile pietonale , s-au montat coşuri de 

gunoi  şi bănci noi . Au fost confecţionaţi şi montaţi aproximativ 340 ml de gard protecţie 

la Parcul Crâng şi bld. Stadionului totodată executându-se şi lucrări de întreţinere 

(vopsire) şi reparaţii pentru aproximativ 2380 mp  de gard protecţie în toate zonele 

oraşului: Pomul Verde – Bazar, N.Bălcescu zona Grand şi Casa de Cultură, Micro V – 

Poştă, Prelungirea Independenţei – Fortuna, zona străzii Ion Baieşu precum şi gardul de 

protecţie de la Scoala nr.11. Au fost realizate lucrări de întreţinere (reparat şi vopsit 

balustrăzi şi parapeţi) la Pod Metalurgica. 

Pentru creşterea gradului de securitate colectivă si individuală în cadrul 

comunităţii locale şi pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale au fost 

asigurate fonduri în valoare de  6 milioane RON pentru plata energiei electrice , 

întreţinerea şi reabilitarea reţelei de iluminat public. Astfel , au fost înlocuite accesoriile 

defecte (563 lămpi , 141 bobine , 138 ignitere) şi au fost executate lucrări de de extindere 

a reţelei de iluminat public în  Aleea Industriilor ( tronsonul cuprins între Pasaj Drăgaica 

şi Rond Ductil ) , Şoseaua Pogonele , Şoseaua Brăilei (tronsonul cuprins între Pasajul 

Horticolei şi DJ 246 ),  parcări cartiere Dorobanţi 1 , Micro 14 şi Micro 5 , a fost 

reabilitat iluminatul ornamental în Parcurile OMV , Tineretului şi Scuarul Haşdeu .  

 În vederea asigurării siguranţei circulaţiei în municipiu au fost realizaţi 126 Km 

marcaj longitudinal  în zona şos. Brăilei şi pod Metalurgica,              str. Transilvaniei, 

Horticolei, Republicii la pod Drăgaica şi bariera Ploieşti şi  1887 mp marcaj transversal 

(treceri pietoni şi parcări în zonele Unirii- Patinoar, cartier Poştă precum şi în zona Unirii 

XXL- Pod Mărăcineni.  
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 În lunile de iarnă; ianuarie, februarie , decembrie  a fost asigurat în municipiu şi 

serviciul de iarnă prin curăţat manual gheaţa şi zăpada, pluguit zăpada, împrăştiat 

material antiderapant, etc. 

Referitor la normele privind asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a 

circulaţiei pe drumurile publice s-au întreprins măsuri de : 

- instalare, cu avizul poliţiei rutiere, a indicatoarelor, a sistemelor de semnalizare 

luminoasă sau sonoră, ori a altor dipozitive speciale, aplicarea de marcaje pe drumurile 

publice, conform standardelor în vigoare, precum şi de menţinere a acestora în stare 

corespunzătoare ; 

- menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor, precum şi iluminarea 

acestora ; 

- stabilirea unor reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, 

staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere ; 

- înregistrarea şi evidenţierea vehiculelor nesupuse înmatriculării ; 

- urmărirea permanentă a lucrărilor de refacere a drumului public după terminarea 

lucrărilor la acesta.           

  

În domeniul întreţinerii drumurilor , în anul 2010 s-au executat  lucrări de:  

 -  întreţinerea străzilor cu covoare asfaltice dupa frezare în suprafaţă totală de 

51929 mp : str.Chiristigii – 3632 mp, bd.Unirii  - 2386 mp, str.Transilvaniei (zona 

agenţia voiaj + zona pasaj f-ca de Bere + zona inters. Str.Bazalt) – 5601 mp, str.Victoriei 

+ str.Bistriţei – 1445 mp, zona Drăgaica 1286 mp, str.Alex Marghiloman  (tronson 

str.Bucegi – str.Verii) -2384 mp, str.Vulcani  - 1533 mp, şoseaua Brăilei – 26192 mp, 

zona Moll  OMV – 7470 mp; 

 -    întreţinerea străzilor prin covoare asfaltice în suprafaţă totală de 3881 mp : 

str.Vulcani – 1091 mp, str.Decebal  - 422 mp, Dorobanţi I – 1497 mp, 

str.Patriei+Corbului 424 mp, pasaj Horticolei 264 mp, str. Independenţei – 183 mp; 

           - întreţineri curente prin executarea de plombe asfaltice în suprafaţă totală de 

36040 mp : cartierele Unirii Sud şi Nord, N.Bălcescu,  Micro XIV, 23 August, Dorobanţi 

I şi II, zona centrală şi zona industrială; 

-  reparaţii străzi în urma lucrărilor de termoficare : str.Alex. Marghiloman 

(tronson Aleea Sporturilor – str.Gârlaşi) – 532 mp, str.Victoriei – 476 mp, cartier Unirii 

Sud – 725 mp; 

 -   modernizări străzi :drum acces Malţ (beton ciment) – 6000 mp,     str. 

Vulturului (terasamente+fundaţii), str.Soarelui (terasamente + fundaţii); 

 

 -   refacere îmbrăcăminţi asfaltice trotuare în suprafaţă de 2531 mp : 

str.Chiristigii-1165 mp, str.Dorobanţi I -322 mp, str. Patriei-114 mp, bd.Unirii (zona 

pasaj subteran)-365 mp, str.Caraiman 68-mp, str.Păcii-46mp,             str.Corbului-58 mp, 

str.Victoriei-75mp, str. Independentei (zona piata)-318 mp; 

-     reabilitare: curte şcoala generală Emil Palade 

-     pavaj trotuare : zona XXL -80 mp 

-   trotuar dale: zona blocuri Caraiman  - 103 mp, cart. Averescu (zona bloc 100)-

16 mp,  Al.Sporturilor-7,5 mp, bd.Unirii inters. str.Prutului-13,5 mp; 

 - reprofilări străzi : str. Pinului, Hangarelor, zona Epurare, str.Agriculturii, 

Triumfului, Soarelui, Vulturului, Răchitei, Islazului, Lăstunului, Pasajului, Stăvilarului, 
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Fundătura Trifoiului, Primăverii, Plantelor, Orizontului, Aleea Plopilor, Haiducului, 

V.Golea, alee acces Integral, Înfrăţirii, Umbrelor, Leului, Viilor, fundătura Şoimului, 

Decebal, Prosperităţii; 

- încadrări cu bordură : str.Chiristigii-563,5 ml, şos.Pogonele-73,5 ml,  

str.Carpaţi-68 ml, bd.Republicii-40 ml, bd.N.Bălcescu (zona muzeu)-31,5 ml, 

cart.Averescu-25 ml, str.Scânteii-18 ml, str.Oltului-14,5 ml; 

- aducere la cotă : a gurilor de scurgere, căminelor de vizitare şi a capacelor de 

gaze naturale;  

- stâlpişori protecţie trotuare : 228 bc-str. Lt.Godeanu, Chiristigii, S.Haret, zona 

centrala (zona Confex , zona hotel Pietroasa, zona Tribunal, zona Mc Donald’s), micro 

XIV (scoala nr.12), bd.Unirii - zona XXL; 

- montat mobilier urban (canapele) : 45 bucăţi 

         - cartier Orizont : terasamente (86 mc), fundaţii (1120 mc), pavaj(673,75mp), 

încadrări cu bordură 20x25 (394,5 ml), încadrări cu bordură 10x15x40 478,5 ml), 

îmbrăcăminţi asfaltice (1113 mp). 

 

 

INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE, PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA 

 

Programul de investitii al Consiliului Local al Municipiului Buzau a fost 

intocmit in concordanta cu necesitatile de dezvoltare si modernizare ale municipiului , 

imbunatatirea serviciilor publice , cat si eficientizarea activitatii administratiei locale . 

  

               In cursul anului 2010 au continuat lucrarile de amenajare drumuri si alei acces 

in cartierul de locuinte Orizont din zona Unirii Nord a municipiului,  precum si cele de la 

Centrul Social pentru persoane fara adapost - str. Al.Marghiloman nr.30 . 

In vederea crearii unor conditii de recreere  pentru copii au fost amenajate 

doua locuri de joaca in cartierele Micro III (bloc A5) si Bd.N.Balcescu ( bloc 3). 

Pentru fluidizarea circulatiei in municipiul Buzau s-au finalizat lucrarile la  

sensul giratoriu in zona cartierului rezidential Orizont si  proiectul tehnic pentru sensurile 

giratorii de la intersectia bd.Unirii – str.maresal Al.Averescu, respectiv Bd.1 Decembrie 

1918- Pod Dragaica. 

S-a realizat separarea alimentarii cu energie electrica a blocului de locuinte  

care a apartinut intreprinderii Metaplast . 

 Au fost finalizate lucrarile de reabilitare a retelelor termice primare ale 

Magistralei I in  cartierele  Micro 5, Dorobanti, Brosteni, str. Victoriei, Soarelui, 

Marghiloman si Mesteacanului. 

S-au realizat in procent de 70% lucrarile de reabilitare a punctelor termice 

PT12, PT B11, precum si a retelelor aferente ale acestora . 

Au continuat lucrarile de inlocuire si extindere a retelelor de apa in 

municipiu.  

  Au fost accesate fonduri externe prin Programul Operaţional Cresterea 

Competitivitatii Economice - Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 

sectoarele privat şi public” pentru realizarea investitiei "Consolidarea Nodului electronic 

al Primariei municipiului Buzau pentru realizarea  extinderii  si asigurarea 
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interoperabilitatii serviciilor eGuvernare  si eAdministratie , inclusiv la nivelul unitatilor 

subordonate”. 

Au fost reabilitate doua imobile si s-a achizitionat unul in vederea asigurarii 

unor spatii cu destinatia de locuinte sociale pentru persoane defavorizate. 

S-a intocmit suportul cartografic in format digital in vederea actualizarii 

denumirii strazilor si a numerotarii cladirilor din municipiul Buzau, care a stat la baza 

sectorizarii teritoriului  in unitati de recensamant . 

S-au finalizat serviciile de proiectare pentru portofoliul de proiecte din 

cadrul Axei 1 din POR ,  urmand ca dupa semnarea contractelor de finantare sa demareze 

procedurile pentru executia lucrarilor  cu  fonduri externe a obiectivelor de investitii:  

-reabilitare retea de drumuri si statii de transport din zona de actiune urbana a 

municipiului Buzau (cartier Mihai Viteazul, str.Cuza Voda) ; 

-reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman (vila Albatros, 

parc Marghiloman), municipiul Buzau  

-cresterea sigurantei  si prevenirea criminalitatii in zona de actiune urbana a  municipiului 

Buzau prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de 

supraveghere   

In domeniul invatamantului, au fost executate lucrari de reparatii la unitatile 

de invatamant prescolar, preuniversitar , cat si la cresele nr.1 si 9 . 

 

In cursul anului 2011 vor demara lucrarile de reabilitare termica a blocului 1 

C sc B zona Bazar , precum si cele de reabilitare si modernizare strazi  in municipiul 

Buzau. 

Avand in vedere dezvoltarea continua a municipiului Buzau pentru anul 

2011 s-a prevazut realizarea unor planuri urbanistice zonale si de detaliu pentru : statia 

CFR Buzau Nord , str. Orizontului , Aleea Sporturilor , zona str. Horticolei –soseaua 

Brailei, str.Viilor  si zona DN 10 , Buzau –Brasov.  

 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA A CONLIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI BUZAU 

 

In calitate de membru al Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului 

Local al Municipiului Buzau am  inregistrat, analizat, dezbatut si avizat un numar de 172 

de proiecte de hotarari, sesizari facute catre Comisia de Disciplina 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.  

 

 

 


