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Solutia tehinca PUZ – ¨Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare urbană și reglementare specifică de dezoltare  a 

zonei N-E a Muncipiului Buzău, Tarlaua 33¨ poate suferi modificari in urma proceselor de informare si consultare a publicului 

si de dezbatere a propunerilor urbanistice. Propunerile tehnice isi vor produce efectul juridic la momentul aprobarii PUZ de 

catre Consiliul Local al Primariei Municipiului Buzau. 

 

Data: 26 octombrie 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 pe e-mailul PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUZAU in data 

de 22.10.2018. 

 Cu referire la primul paragraf, prin care ni se face cunoscut faptul că “nu a fost respectat termenul de 
răspuns legal la sesizarea nr. 27916/25.09.2018 înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Buzău”, 
menționăm că răspunsul la aceasă sesizare a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău, la secțiunea 
Documentații pentru planuri urbanistice. 
  
 Cu referire la paragraful nr. 2, prin care afirmați următoarele: “nu suntem de accord de accord cu 
investiția propusă, acelea fiind terenuri private. Rugămintea noastră este ca banii publici să fie direcționați în 
folosul comunității care îi plătește și nu să se faca rețea stardală pentru beneficiul privat al unui numar limitat 
de persoane. Demararea acestei inevstiții nu cred ca este una justă, ea având la bază depunerea actelor pentru 
PUZ de către o persoană privată. În esență, lipsește interesul public.” 

Astfel, facem următoarele precizări: 
- Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, art. 47, alin 1, defineste 

Planul urbanistic zonal ca fiind “ instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin 
care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate 
printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic 
zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic 
general.” De asemenea, prin art. 47, alin 2 din aceeasi lege precizează faptul că Planul Urbanistic 
Zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: “organizarea rețelei stradale, organizarea 
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