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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 
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Data: 07 noiembrie 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 Comerțului sub nr. J40/2715/05.03.2015, cod unic de 

înregistrare RO34194319, în calitate de Proiectant a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 

Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare urbană și reglementare specifică de dezvoltare a zonei N-E 

a Municipiului 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 Manolescu 

Vasile-Valentin și Manolescu Andreea Raluca, în calitate de proprietari ai imobilelor situat în municipiul Buzau, 

având nr. cad 66467 si 66466. Sesizarea a fost înregistrată la REGISTRATURA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUZAU 

cu nr. 322666/31.10.2018.  

Prin notificarea nr. 32266/31.10.2018 care s-a depus la Primăria Municipiului Buzău este sesizat faptul 

ca ̈ proprietarii nu sunt de acord cu propunerea de elaborare a PUZ-ului prin care pe amplasamentul proprietate 

personală aferent nr. cadastrale 66467 și 66466 UAT Buzău se dorește înființarea unui ansamblu rezidențial”. 

 

Referitor la solicitarea de a vă pune la dispoziție pe suport electronic PUZ-ul, vă facem cunoscut faptul 

că în cel mai scurt timp planul de reglementari al PUZ “Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare urbană 

și reglementare specifică de dezvoltare a zonei N-E a Municipiului Buzău, Tarlaua 33” va fi încărcat pe site-ul 

Primăriei Buzău pentru a putea fi consultat de către toți proprietarii de loturi din tarlaua 33. 

 

 Referitor la solicitarea prin care doriți sa vă fie comunicat dacă PUZ-ul a avut în vedere toate detaliile 

planimetrice existente pe teren, cu referire la construcțiile ridicate fără autorizație de construire, vă informăm 

că în conformitate cu Art. 56 din Legea 350/2001 “Nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care 

au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă 

prevederile autorizației de construire”; Prin urmare, construcțiile neautorizate din Tarlaua 33 nu fac obiectul 

documentația PUZ “Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare urbană și reglementare specifică de 

dezvoltare a zonei N-E a Municipiului Buzău, Tarlaua 33”. 

Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Piața Daciei, nr. 1, Buzău, tel.: 0238.71.05.62 
 

Ref:  PLAN URBANISTIC ZONAL– Ansamblu rezidențial – Instrument de planificare 
urbană și reglementare specifică de dezvoltare a zonei N-E a Municipiului 
Buzău, Tarlaua 33 

Proiectant: ABAGIU GLOBAL SERVICES 

Adresă: Strada Clucerului, Nr. 35, Etaj 1, Birou 12, Sector 1, București 

Contact: e-mail: architecture@abagiuglobalservices.com, 

tel: 031 805 2194 / 0722.600.699, fax: 031 425 1172 

http://www.abagiuglobalservices.com/
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Vă transmitem atașat propunerea planului din documentația PUZ –“Ansamblu rezidențial – Instrument 

de planificare urbană și reglementare specifică de dezvoltare a zonei N-E a Municipiului Buzău, Tarlaua 33” – 

Scenariul 3, cu încadrarea imobilelor cu nr. cad 66467 si 66466. 

 

 

Conform Planului de Reglementari Urbanistice – Zonificare funcțională, imobilele având nr. Cad. 66467 

si 66466 sunt încadrat in UTR L1c si vor fi afectat de căile de comunicații – lărgirea străzilor pe o suprafață de 

323,95 mp (59,3% din suprafața totala a terenurilor). 

 

Conform planului ¨Reactualizarea P.U.G. - Municipiul Buzău¨, aprobat prin H.C.L. nr.235/30.10.2009, 

terenurile cu nr. cadastrale  66467 si 66466 sunt situate în UTR 13, zona funcțională “M1a - subzona mixtă cu 

locuințe individuale și cuplate mici cu maxim P+2 nivele în care se va elabora PUZ”  și au următoarele condiții 

de construire referitoare la regimul de înălțime și posibilitățile maxime de ocupare a terenului: 

 

• SE POT AUTORIZA construcții noi de locuințe sau funcţiuni complementare locuirii pe terenurile libere 
sau prin înlocuirea treptată a locuințelor restructurabile numai după elaborare PUZ; 

• In zona in care se solicita elaborare PUZ se vor rezerva terenuri pentru căile de comunicație si 
infrastructura tehnic edilitara; 

• P.O.T. maxim 50%; 

• CUT maxim 1,5 (ADC / mp. Teren). S-au prevăzut locații noi pentru aceasta subzona funcțională pe 
terenuri libere. Menționăm ca se poate construi cu respectarea condițiilor Codului Civil, a POT si CUT 
ale zonei respective. 
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 Astfel, conform planului ¨Reactualizarea P.U.G. - Municipiul Buzău¨, terenurile in cauză sunt 

afectate de circulațiile carosabile nou propuse încă de la aprobarea PUG – aporbat prin H.C.L. 

nr.235/30.10.2009, ceea ce inseamnă că terenurile erau deja afectate de stăzile propuse prin PUG la 

cumpararea acestora de către dvs. pe 30.05.2017.  (vezi mai jos planul de încadrare in PUG Buzau – UTR 

13). 

 

Referitor la solicitarea de a vă comunica criteriile avute în vedere atunci când s-a realizat rețeaua 

stradală, vă informăm că demersul urmat de colectivul de proiectare este strict tehnic de urbanism (stabilirea 

regulilor de construire, a condițiilor de amplasare a construcțiilor și a parametrilor urbanistici) și de inginerie 

urbană (trasarea căilor de comunicație, a rețelelor edilitare, a zonelor verzi și a echipamentelor publice) și 

urmărește introducerea în zonă a rețelelor publice edilitare de apă, canalizare, gaze, electricitate, internet – 

absolut obligatorii pentru a transforma actuala parcelă agricolă într-un spațiu care să permită locuirea la 

standarde decente, general acceptate. 

 

Prin compoziția urbanistică propusă prin PUZ se va asigura o dezvoltare spațială și echilibrată adecvată 

noilor cerințe privind dezvoltarea urbană sustenabilă, în ceea ce privește:  

• configurația și suprafața parcelelor în vederea promovării unui cartier rezidențial de calitate, 
adecvat noilor cerințe de calitate a locuirii,  
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• distribuția spațiilor verzi - albastre și a spațiilor publice cu rol în promovarea unui sistem local 
de spații de conectivitate și de relaționare pentru viitorii locuitori ai zonei cu orașul si zona peri-
urbana in constituire,  

• promovarea unor prospecte adecvate, coerente și de calitate pentru noile străzi propuse și  

• amplasarea în punctele cheie a spațiilor destinate serviciilor și dotărilor urbane cu rol de 
deservire locală la nivel de cartier.  

 

La nivelul tramei stradale a Tarlalei 33, documentația de urbanism urmărește dezvoltarea drumurilor  

deja trasate prin PUG Buzău, utilizând traseele fostelor canale de irigații și limitele parcelelor cadastrale 

existente.  

Proiectul tehnic de urbanism a propus de-a lungul elaborării sale mai multe scenarii, inclusiv 

convertirea traseele fostelor canale de irigații in drumuri publice. Luând in considerare ca lățimea actuala a 

fostelor canale de irigații este inferioara pofilelor străzilor general acceptate si aprobate la nivel național si 

european, in vederea creării unui sistem coerent de mobilitate interna, limitele unor parcele cadastrale 

existente vor fi afectate, conform legilor naționale / europene si normativelor in vigoare. Prin urmare, proiectul 

PUZ propune o rețea coerentă de străzi, alcătuită dintr-un nou bulevard perimetral (inel interior al T33) și 

alte circulații de interes local ce asigură conectivitate și echilibru spațial între diferitele zone funcționale 

propuse - zonele de locuințe individuale, zonele de locuințe colective mici și medii, completate de zonele 

necesare amplasării spațiilor comerciale și servicii publice cu rol de deservire locală.   

Proiectul de urbanism tine cont in primul rând de interesul public major, si prin urmare luând in 

considerare structura parcelarului actual, de tip agricol, vor fi afectate proprietăți private in vederea creării 

drumurilor publice si infrastructurii edilitare aferente in acord cu standardele europene ale secolului 21. Toate 

aceste noi elemente de atractivitate urbana locala vor fi integrate spațial, morfologic si funcțional cu orașul. 

 

În urma dezbaterii publice care va avea loc în data de 13.11.2018 și după centralizarea și analiza 

propunerilor venite din partea cetățenilor, proprietarii loturilor afectate major de lărgirea circulațiilor vor fi 

invitați la discuții cu administrația publică, în prezența reprezentantului proiectantului pentru identificarea 

soluției optime atât pentru interesul privat al proprietarilor, cât și pentru interesul public general al Orașului. 

 

PROPUNERI PRIVIND PARAMETRII URBANISTICI A LOTURILOR AFECTATE DE CIRCULATII SAU ALTE OBIECTIVE 
DE UTILITATE PUBLICA: 
 

Solutia nr. 1 - parcele total/major afectate (loturi rezultate neconstruibile) 

 In cazul în care parcela este total grevată de o servitute de utilitate publică sau grevată pe o suprafața 
foarte mare astfel încat suprafața rămasă de teren devine neconstruibilă, se recomandă comasarea terenului 
cu lotul vecin acolo unde exista posibilitatea, iar porțiunea de teren afectată va fi achiziționată / expropriată 
conform legii sau negocierea directă în vederea stabilirii condițiilor de despăgubire ce pot fi atât în natură prin 
schimb de terenuri (dacă este posibil). 

 

 Soluția nr.2 - parcele parțial afectate (loturi rezultate construibile) 

 In cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică pe o suprafață care face 
posibila construirea porțiunii de teren neafectate, terenul grevat de o servitute de utilitate publica va fi 
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achiziționat / expropriat conform legii înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafață de referință 
pentru calculul POT si CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată. 

 

 Soluția nr.3 - parcele parțial afectate, compensare prin CUT 

 Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, 
beneficiază pe lotul rezultat - după dezmembrare - de un spor al suprafeței construite desfășurate (ACD) admise 
egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază 
de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a 
transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor 
de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public.  

 Condiții de calcul a C.U.T.: 

· C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și 
suprafața parcelei; 

în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se 
calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă 
proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate 
fără a cere despăgubiri; 

· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar 
proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, 
C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. 

 

 Soluția nr.4 - parcele parțial afectate, compensare prin POT 

 La cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu 
gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul POT va fi suprafața a parcelei 
inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică, doar in cazul L1a - ¨Subzona locuințelor individuale cu 
maxim P+1+M niveluri situate în afara perimetrelor de protecție¨ si cu condiția menținerii/respectării alinierii 
maxime admise fata de străzi. 

 Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, 
beneficiază pe lotul rezultat - după dezmembrare - de un spor al suprafeței construite la sol (AC) admise egal 
cu 0,5 x suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de 
act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a 
transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor 
de depășire a suprafeței construite la sol pe lotul rezultat admis egal cu jumătate din suprafața transferată în 
domeniul public.  

 Condiții de calcul a P.O.T.: 

· P.O.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită la sol și 
suprafața parcelei x 100; 

· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, 
P.O.T. se calculează având la baza suprafața a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică, 
doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren 
afectate fără a cere despăgubiri; 

· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar 
proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, 
P.O.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. 
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