
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a  indicatorilor  tehnico-economici 

ai obiectivului  de investiţii publice 
„Construire monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman în 

incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul 
Buzău” 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară: 
         Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub 
numărul 585/CLM/12.12.2017, prin care se propune aprobarea  documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor  tehnico-economici ai 
obiectivului  de investiții publice „Construire monument de for public-
Statuie Alexandru Marghiloman în incinta Ansamblului Parcului 
Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul Buzău”; 

- raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr.33262 /12.12.2017; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- avizul nr. 37 /12.12.2017 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.  
           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 Studiul de fezabilitate „Construire monument de for 
public-Statuie Alexandru Marghiloman în incinta Ansamblului Parcului 
Marghiloman, str.Plantelor nr.1, 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 „Construire monument de for public-Statuie Alexandru 
Marghiloman în incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor 
nr.1, 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 , 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,  18 decembrie 2017  
Nr.353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de18 decembrie 2017 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(1), din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , 
republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri, şi  -- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 
 



 

 

 
 

                                                        
                                                                   
 
                                                                   ANEXA  NR. 2 
                                               la Hotărârea nr. 353  din 18 decembrie  2017 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„Construire monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman în 
incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1,  

municipiul Buzău” 
 
 
 
 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investiției :          332.701,00      lei , inclusiv TVA                
  

    din care: -construcții-montaj :            76.663,95      lei , inclusiv TVA                
                   -statuie                    :         200.039,00      lei, inclusiv TVA 
 
 

 Durata de execuție                               3 luni   
 
 
 
           
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
 consilier Alexandru Mihai                                         Eduard Pistol 

 
 

 
        
 
 



 

 

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

Nr.585/ CLM/12.12.2017  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a  

indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Construire 
monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman în incinta 

Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul Buzău” 
 

 
Conacul Marghiloman din municipiul Buzău, a fost construit între anii 1882 şi 

1887 de către Iancu Marghiloman , iar după moartea acestuia ,fiul său, Alexandru 
Marghiloman , viitorul prim-ministru a ales să îl modernizeze, solicitând aportul 
unui renumit arhitect de origine franceză, Paul Gottreau,rezultând o clădire 
impozantă, cu arhitectură în stil franţuzesc. 

Clădirea principală, Vila Albatros cu parter şi etaj , este situată într-un parc de 
22,5 ha, cu un heleşteu care avea alături vila musafirilor, casa personalului, cele 
două case pentru gardieni, casa portarului, şase grajduri pentru caii de curse cu 54 
de boze, magazia pentru furaje, două sere şi uyina electrică.Având în vedere 
importanţa pe care o are marele politician Alexandru Marghiloman pentru istoria 
României şi pentru municipiul Buzău, repreyentanţii municipalităţii au considerat 
oportună amplasarea unei statui a politicianului. 

Statuia va fi monument de for public şi va fi amplasată în zona de protecţie a 
vilei Albatros la o distanţă de 34 m faţă de aceasta şi va respecta regulamentul de 
administrare a parcului drendologic Al.Marghiloman. 

În vederea amplasării acestui monument a fost întocmit un studiu de 
fezabilitate prin care s-au stabilit  caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei. 

Realizarea efectivă a obiectivului consta în:  
-construirea monumentului de for public Statuia „Alexandru Marghiloman”; 
-realizarea soclului pe care se va amplasa statuia; 
-construirea unui acces pietonal către statuie; 
-iluminarea statuii cu patru reflectoare arhitecturale  pentru punerea în valoare 

a acesteia pe timp de noapte. 



 

 

Statuia va fi realizată din bronz, va avea o înălţime de 2,80 m si va fi 
poziţionată pe un soclu din beton armat, iar în jurul monumentului se va realiza o 
dală betonată cu o lăţime de 1,00 m, atât soclul, cât şi dala fiind placate cu granit 
de culoare neagră. 
 Accesul către statuie se va face din aleea principală printr-o alee pietonală cu 
lăţime de 1,50 m. 

 
 

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

 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ROMANIA 
                    JUDETUL BUZAU                                             
                   MUNICIPIUL BUZAU                                       
       Serviciul Investiții, Achiziții Publice 
                Nr.33262 /12.12.2017 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a  

indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Construire 
monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman în incinta 

Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul Buzău” 
 

Conacul Marghiloman din municipiul Buzău , a fost construit între anii 1882 
şi 1887 de către Iancu Marghiloman , iar după moartea acestuia , fiul său, 
Alexandru Marghiloman , viitorul prim-ministru a ales să îl modernizeze, 
solicitând aportul unui renumit arhitect de origine franceză, Paul 
Gottreau,rezultând o clădire impozantă, cu arhitectură în stil franţuzesc. 

Clădirea principală, Vila Albatros cu parter şi etaj , este situată într-un parc 
de 22,5 ha, cu un heleşteu care avea alături vila musafirilor, casa personalului, 
cele două case pentru gardieni, casa portarului, şase grajduri pentru caii de 
curse cu 54 de boze, magazia pentru furaje, două sere şi uyina electrică.Având 
în vedere importanţa pe care o are marele politician Alexandru Marghiloman 
pentru istoria României şi pentru municipiul Buzău, reprezentanţii municipalităţii 
au considerat oportună amplasarea unei statui a politicianului. 

Statuia va fi monument de for public şi va fi amplasată în zona de protecţie 
a vilei Albatros la o distanţă de 34 m faţă de aceasta şi va respecta regulamentul 
de administrare a parcului dendrologic Al.Marghiloman. 

În vederea amplasării acestui monument a fost întocmit un studiu de 
fezabilitate prin care s-au stabilit  caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei. 

Statuia va fi realizată din bronz, va avea o înălţime de 2,80 m si va fi 
poziţionată pe un soclu din beton armat, iar în jurul monumentului se va realiza o 
dală betonată cu o lăţime de 1,00 m, atât soclul, cât şi dala fiind placate cu granit 
de culoare neagră. 

Accesul către statuie se va face din aleea principală printr-o alee pietonală 
cu lăţime de 1,50 m. 



 

 

Iluminarea statuii se va face cu patru reflectoare arhitecturale  pentru 
punerea în valoare a acesteia pe timp de noapte. 

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile 
bugetului local, 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 Investiții, 

                Aurelia Turcoman 


