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JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  si a  

indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice 
” Înlocuirea și  reconfigurarea  portilor   1  și  2   de acces in incinta  
Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, municipiul  Buzau,  

str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău” 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în sedintă 
ordinară: 
         Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub numărul 253/CLM/22.08.2018, prin care se propune aprobarea  
documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor  tehnico-
economici ai obiectivului de investitii publice ”Înlocuirea și  reconfigurarea  
portilor 1 și 2 de acces în incinta Ansamblului Parcului Alexandru 
Marghiloman, municipiul  Buzău, str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău”; 
         - raportul Serviciului Investitii, Achizitii Publice nr. 23354/14.08.2018; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- avizul nr.54/2018 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-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) si alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) si art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale ,  republicată,  

 
H O T Ă R Ă S T E : 

 
   Art.1. - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de interventii  
”Înlocuirea și  reconfigurarea  portilor  1 și 2 de acces in incinta  
Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, municipiul  Buzau, str. 



 

 

Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău”, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
       Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii publice ”Înlocuirea și  reconfigurarea  portilor   1  și  2   de 
acces in incinta  Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, 
municipiul  Buzau, str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău”, prevăzuti în 
anexa nr. 2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Finanțarea obiectivului de investitii prevăzut în prezenta 
hotărâre se va face din bugetul local, precum si alte fonduri legal constituite, 
conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.                     

Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Investitii, Achizitii Publice si Serviciului Buget Finante, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 

 
                                                          CONTRASEMNEAZĂ :                                                                                                                                                                           

                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU , 
                                                         Eduard Pistol                                                                   

 
 

 
 

Buzău, 30 august 2018 
Nr.197 

 
 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data 30 august 2018 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(1), din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, 6 abţineri, şi  -- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 



 

 

 
 
 
 

                                                        
                                                                           ANEXA NR. 2 
                                                        la Hotărârea nr.197 din 30 august 2018 

   a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

” Înlocuirea și  reconfigurarea  portilor   1  și  2   de acces in incinta  
Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, municipiul  Buzau,  

str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău” 
 
 
                                                   
 

   
           Valoarea totală a investitiei :   212.022,69  lei , cu TVA                

  
    din care: constructii-montaj :   171.244,01  lei , cu TVA              
 
 

 Durata de executie                           3 luni  
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

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

Nr. 253 /CLM/22.08.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a 

lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de 
investitii publice 

” Înlocuirea și  reconfigurarea portilor  1 și 2  de acces în incinta  
Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, municipiul  Buzau,  

str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău” 
 
 
 Accesul în incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str. Plantelor, 

nr. 1, municipiul Buzău, judetul Buzău se face in prezent prin două porti, 
poarta 1 din Str. Horticolei si poarta nr. 2 din strada Al. Marghiloman. 
Actualele porti au fost realizate in anul 1998, porti care s-au degradat in timp 
si nu corespund ca aspect arhitectural zonei istorice a incintei Ansamblului 
Parcului  Marghiloman.   

 Astfel, este necesară înlocuirea si reconfigurarea portilor 1 si 2 de 
acces in incinta Ansamblului Parcului  Marghiloman, ținând cont de modul 
de realizare a portilor in perioada de construire a parcului , respectiv 1882 si 
1887, pentru realizarea unei unitati urbanistice si arhitecturale. 

În acest sens a fost întocmită o documentație tehnico-economică, 
prin care s-a stabilit soluția și detaliile de execuție în vederea integrării în 
peisajul si architectural al zonei istorice. 

  Prin derularea acestui proiect de investitii- înlocuirea și  
reconfigurarea portilor  1  și  2  de acces  în incinta  Ansamblului   Parcului  
Marghiloman, municipiul Buzău Str. Plantelor, Nr.1, judetul Buzău, se 
urmăresc trei scopuri: 

 -  Constientizarea populatiei din municipiul Buzau si a altor vizitatori 
de importanta istorica a politicianului Alexandru Marghiloman si valorificarea 
memoriei acestuia in scopul promovarii Ansamblului Parcului Marghiloman 
indeosebi a vilei Albatros si a Parcului Marghiloman. 

 -  Dotarea Ansamblului Parcului Marghiloman cu doua porti noi de 
acces in incinta, pentru imbunatatirea aspectului arhitectural si urbanistic. 



 

 

-  Atragerea catre Ansamblul Parcului Marghiloman a populatiei din 
municipiul Buzau pentru a petrece cat mai mult timp liber in parc pentru 
recreere si desfasurarea unor activitati culturale si de informare. 

      Portile noi se vor realiza pe aceleasi amplasamente si cu aceleasi 
lungimi. Acestea vor avea deasemeni doua porti pietonale laterale de 1,40 
m fiecare si o poarta centrala pentru acces auto cu latimea de 4,00 m. 
Propunerea de realizare a noilor porti de acces in parc, prevede realizarea 
pentru fiecare poarta a patru stalpi de 0,60 m x 0,60 m  din beton armat. Prin 
aceasta solutie stalpii care sustin poarta centrala auto vor fi inlocuiti cu stalpi 
din beton armat identici cu cei marginali pentru realizarea unei unitati 
compozitionale.  

      Partile mobile ale portilor se vor realiza din fier forjat cu elemente 

componistice adecvate pentru aceasta locatie. Un element deosebit, care se 

va realiza pe porti va fi o emblama a lui Alexandru  Marghiloman care 

reprezinta doua potcoave si o biciusca intrucat stim ca Alexandru  

Marghiloman era un mare iubitor de cai avand in herghelia sa cai de rase 

deosebiti. Stalpii vor fi tencuiti cu tencuiala decorativa culoarea alb - galbui 

iar fierul forjat va fi vopsit verde inchis. Pentru stabilitatea partilor mobile a 

portilor, acestea vor fi prinse la partea de sus de stalpii din beton armat prin 

intermediul unor elemente metalice prinse cu holsuruburi si la partea 

inferioara vor avea un sprijin. 

Finanțarea obiectivului de investiții mentionat se va face din fondurile 
bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de 
investitii aprobate potrivit legii.         

Fată de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de 
hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
                        ROMÂNIA 
                    JUDETUL BUZĂU                                             
                   MUNICIPIUL BUZĂU                                       
       Serviciul Investitii, Achizitii Publice 
                Nr.23354/14.08.2018 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a 

lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  
de investitii publice    

” Înlocuirea și  reconfigurarea  portilor  1  și  2  de acces în incinta  
Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, municipiul  Buzău,  

str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău” 
 

 
Accesul în incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str. Plantelor, 

nr. 1, municipiul Buzau, judetul Buzau se face in prezent prin doua porti, 
poarta 1 din Str. Horticolei si poarta nr. 2 din strada Al. Marghiloman. 
Actualele porti au fost realizate in anul 1998, porti care s-au degradat in timp 
si nu corespund ca aspect arhitectural zonei istorice a incintei Ansamblului 
Parcului  Marghiloman.   

 Astfel, este necesară înlocuirea si reconfigurarea portilor 1 si 2 de 
acces in incinta Ansamblului Parcului  Marghiloman, ținând cont  de modul 
de realizare a portilor in perioada de construire a parcului , respectiv 1882 si 
1887, pentru realizarea unei unitati urbanistice si arhitecturale. 

În acest sens a fost întocmită o documentație tehnico-economică , 
prin care s-a stabilit soluția și detaliile de execuție în vederea integrării în 
peisajul si architectural al zonei istorice. 

  Prin derularea acestui proiect de investitii - înlocuirea si  
reconfiguratrea portilor   1  si  2   de acces  in incinta  Ansamblului   Parcului  
Marghiloman,  municipiul Buzau  Str. Plantelor, Nr. 1, judetul Buzau, se 
urmaresc trei scopuri: 

recreere si desfasurarea unor activitati culturale si de informare. 
      Portile noi se vor realiza pe aceleasi amplasamente si cu aceleasi 

lungimi. Acestea vor avea deasemeni două porți pietonale laterale de 1,40 
m fiecare si o poarta centrala pentru acces auto cu latimea de 4,00 m. 
Propunerea de realizare a noilor porti de acces in parc, prevede realizarea 
pentru fiecare poarta a patru stalpi de 0,60 m x 0,60 m  din beton armat. Prin 



 

 

aceasta solutie stalpii care sustin poarta centrala auto vor fi inlocuiti cu stalpi 
din beton armat identici cu cei marginali pentru realizarea unei unitati 
compozitionale.  

      Partile mobile ale portilor se vor realiza din fier forjat cu elemente 

componistice adecvate pentru aceasta locatie. Un element deosebit, care se 

va realiza pe porti va fi o emblama a lui Alexandru  Marghiloman care 

reprezinta doua potcoave si o biciusca intrucat stim ca Alexandru  

Marghiloman era un mare iubitor de cai avand in herghelia sa cai de rase 

deosebiti. Stalpii vor fi tencuiti cu tencuiala decorativă culoarea alb - galbui 

iar fierul forjat va fi vopsit verde inchis. Pentru stabilitatea partilor mobile a 

portilor, acestea vor fi prinse la partea de sus de stalpii din beton armat prin 

intermediul unor elemente metalice prinse cu holsuruburi si la partea 

inferioara vor avea un sprijin. 

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile 
bugetului local, precum și alte fonduri legal constituite, 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. 

 
 

 
Sef Serviciu, 

Aurelia Turcoman 
 


