
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  

indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură 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  193/CLM/2017 , prin care se propune aprobarea  documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor  tehnico-economici ai 
obiectivului  de investiții publice „Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură 
Buzău-Nord-Bd.Mreșal Al.Averescu din municipiul Buzău”; 
        - raportul comun al Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Serviciului 
Gospodărie Urbană și Protecția Mediului nr. 10637/2017; 

 - avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
      -avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - prevederile art. 44,  alin (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale .  
           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 administratiei publice 
locale ,  republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
          Art.1. - Se aprobă documentația de avizare a  lucrărilor de intervenții 
și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău-Nord-Bd.Mareșal 
Al.Averescu din municipiul Buzău”  prevăzuți în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre .  
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Art.2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 din 
prezenta hotărâre se va face din bugetul local și alte fonduri constituite cu 
această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii .                     

Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Investiții Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Lambru Daniel 

 
 
 
 
 
 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,              

                                                                 Roxelana Radu                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 

Buzău, 28  aprilie2017  
Nr.104 

 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 28  aprilie 2017 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(2), lit.a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
,republicată şi actualizată, cu un număr de 23  voturi pentru, -- .abţineri, şi  --  
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 



 

 

 
 
 

                                                              
 
                                                                              ANEXA   
                                                      la Hotărârea nr. 104 din 28  aprilie  2017 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„ Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău-Nord-Bd.Mareșal 
Al.Averescu din municipiul Buzău” 

 
 
 
 
 
                                                  mii lei , cu TVA                
 

 Valoarea totală a investiției          17.958,513           
 

    din care: construcții-montaj          15.767,501           
 

 CAPACITATI : 
 
a) Lungime totală tronson                2 ,289 km 
 

 Durata de execuție                           12 luni   
 

 
        

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier Lambru Daniel 

 
 
 
 
 

                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                     Roxelana Radu 

 



 

 

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

Nr. 193/CLM/2017  
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 „Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău-
Nord-Bd.Mareșal Al.Averescu din municipiul Buzău” 

 
 Datorită îmbătrânirii și degradării îmbrăcăminții asfaltice a 

bulevardului Unirii, respectiv tronsonul Centură Buzău-Nord-Bd.Mareșal 
Al.Averescu,  denivelările pronunțate și fisurile apărute de-a lungul timpului 
afectează siguranța circulației și fac ca traficul rutier în această zonă a 
municipiului Buzău să se desfășoare în condiții de confort redus.  

Aceleași cauze se regăsesc și în starea trotuarelor, fapt care în 
coroborare cu numărul insuficient de guri de scurgere, o parte din ele fiind 
colmatate sau degradate, conduc la fiecare aversă de ploaie la crearea unor 
zone unde apă băltește, producând disconfort atât pietonilor cât și 
conducătorilor auto.  

Totodată aspectul indus de zonele și spațiile verzi neamenajate și 
vechimea instalației de iluminat public pe acest tronson nu este unul 
corespunzător pentru o poartă de intrare în municipiul Buzău. 

Având în vedere cele menționate mai sus a fost comandată întocmirea 
unei documentații privind modernizarea acestui tronson al bulevardului Unirii, 
documentație ce propunerea aplicarea următoarelor : 
-realizarea unei structuri rutiere noi pentru carosabile prin realizarea de locuri 
de parcare noi, reamenajare trotuare, execuție de piste de bicicliști; 
-reabilitarea și repararea rețelelor edilitare subterane din perimetrul afectat 
de lucrările de reabilitare la carosabil; 
-înlocuirea stâlpilor de iluminat din beton cu stâlpi noi metalici echipați cu 
corpuri de iluminat tip LED; 
-amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente astfel încât 
întreaga zonă să devină un spațiu public plăcut vederii; 
-amenajarea în trotuare de canalizație multitubulară pentru introducerea în 
subteran a rețelelor aeriene; 

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

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 



 

 

                    
                       ROMANIA 
                    JUDETUL BUZAU                                             
                   MUNICIPIUL BUZAU                                       
    Serviciul Investiții, Achiziții Publice 
Serviciul Gospodărie Urbană și Protecția Mediului 
                Nr. 10.637/2017 
 
 

RAPORT COMUN 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău-Nord- Bd.Mareșal Al.Averescu 

din municipiul Buzău” 
 
 

Având în vedere faptul că starea fizică și estetică a uneia dintre intrările în 
municipiul Buzău, respectiv bulevardul Unirii, tronsonul Centură Buzău-Nord-
Bd.Mreșal Al.Averescu, nu este corespunzătoare datorită îmbătrânirii 
carosabilului și trotuarelor, a zonelor și spațiilor verzi, aspecte ce produc un 
disconfort atât fizic cât și estetic atât pietonilor cât și conducătorilor auto care 
intră în municipiul Buzău, trebuie luate măsuri în vederea schimbării acestei stări 
de fapt. 

În acest sens a fost comandat un studiu privind situația existentă și 
măsurile ce trebuie implementate  pentru ca acest tronson de stradă să se 
prezinte la standarde europene.  

Printre măsurile propuse amintim: 
-realizarea unei structuri rutiere noi pentru carosabile prin realizarea de locuri 
de parcare noi, reamenajare trotuare, execuție de piste de bicicliști ; 
-reabilitarea și repararea rețelelor edilitare subterane din perimetrul afectat 
de lucrările de reabilitare la carosabil; 
-înlocuirea stâlpilor de iluminat din beton cu stâlpi noi metalici echipați cu 
corpuri de iluminat tip LED; 
-amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente astfel încât 
întreaga zonă să devină un spațiu public plăcut vederii; 
-amenajarea în trotuare de canalizație multitubulară pentru introducerea în 
subteran a rețelelor aeriene; 

       -amenajarea străzilor laterale. 
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. 

 
        Sef Serviciu G.U.P.M.,                                           Șef Serviciu Investiții, 
             Anișoara Preda                                                    Aurelia Turcoman                        


