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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 Pana Mihai, în 

calitate de proprietar al imobilului situat în municipiul Buzau, având nr. cad 2603/1. Sesizarea a fost înregistrată 

la REGISTRATURA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUZAU cu nr. 31241/23.10.2018, ca raspuns la notificarea din data 

de 19.10.2018 la adresa nr. 30181/15.10.2018 (atasata prezentei adrese). 

Cu referire la precizările din paragraful nr. 2 in care solicitați “reproiectarea strazii și încadrarea acesteia 

conform Art. 3.1. alin 3, Anexa 1 și Anexa 5 din Ordinul nr. 49 din 27 ianuarie 1998 la un profil de maxim 8m”, 

mentionăm următoarele: 

- Conform anexei nr. 1 la care faceti referire, condițiile tehnice de proiectare pentru o stradă de 
categoria a III-a sunt de 3-3,5m per bandă carosabilă, iar soluția PUZ a prevazut aceasta valoare 
minima acceptată de 3m per bandă carosabilă – atât în ideea reducerii costurilor municipale privind 
investiția în străzi și exproprieri, cât și în promovarea unei soluții urbane adecvate unei zone 
rezidențiale de calitate, cu referire la limitarea vitezelor de deplasare auto de până la 35-40 km/h: 
aceste viteze moderate de deplasare auto vor asigura crearea unui spațiu public sigur pentru 
locuitori; 

- Conform anexei nr. 5 la care faceți referire, privind lățime trotuarului de 1m, facem precizarea că 
aceasă lățime a trotuarului de 1m este aferentă unei capacități de circulație de 800 de pietoni/h, 
însă soluția PUZ are în vedere asigurarea unei capacități de circulație în viitor pentru tarlaua 33 de 
cca. 1600 pietoni/h, ceea ce impune o lățime a trotuarului de 1,5m, asa cum este proiectat în 
momentul de față.  

 

 

Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Piața Daciei, nr. 1, Buzău, tel.: 0238.71.05.62 
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În acest context vă aducem la cunoștință și anexa nr. 3 al Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998, care 

prevede că străzile de categoria a 3-a trebuie să aibă un profil de 13-16m, compus din carosabil de 7m latime 

(2x3,5m), trotuare cuprinse între 2-3m, iar acestea vor fi separate de carosabil de o zonă verde de aliniament 

de minim 1m. Astfel, prin soluția PUZ, am prevăzut un profil total de 12m, compus din suprafață carosabilă de 

6m (2x3m), trotuare de 1,5m și spații verzi de aliniament de 1,5m. Acest profil va permite instalarea de-a lungul 

acestor artere a infrastructurilor tehnico-edilitare subterane (prin grija și cheltuiala administrației publice 

locale), care vor face parte din rețeaua majoră de instalații edilitare de la nivelul viitorului cartier. 

De asemenea, exemplele de bună practică la nivel european recomandă ca pentru noile zone 

rezidențiale trotuarele să aibă o lățime de 1,5 – 3m, iar spațiile verzi de aliniament să aibă o lățime de 1,5-2m, 

în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor și a creșterii calității spațiului public urban. 

La nivelul întregii tarla 33, aceste suprafețe de spații verzi de aliniament (propuse de-a lungul tuturor arterelor 

de circulație) vor contibui la îndeplinirea suprafeței minime de 5% spații verzi publice aferente noilor zone de 

creștere ale orașelor, conform art. 10 alin 3 din Legea 24/2007 - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Cu referire la precizările din paragraful nr. 3 în care faceți referire la cheltuileile suportate de Primăria 

Muncipiului Buzău cu exproprierile, vă aducem la cunoștință că Primăria își va asuma costurile privind aceste 

exproprieri, în condițiile legii, urmărind totodată asigurarea unei dezvoltări urbanistice coorente și sustenabile 

pentru tarlaua 33 și pentru oraș. 

 

În final, nu poate fi considerat un abuz prin partea Primăriei Municipiului Buzău, reglementarea unei 

căi de circulație care se încadrează în prevederile legale și care vor face obiectul unei exproprieri pentru cauză 

de utilitate publică, conform Legii nr. 33/27 mai 1994, așa cum se prezintă mai jos. 
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