
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice 
„Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău” 

 
 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 
         Având în vedere : 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 101/CLM/19.03.2019, prin care se propune aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  
de investiţii publice „Reabilitare Pasaj Pietonal B-dul Unirii”; 
         - raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 28.013/2019; 

- 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.66/2019 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
         - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare.  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 115, 
alin (1), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale ,  
republicată,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1. - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
”Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, 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 ”Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău”, prevăzuți 
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  



 

 

 Art.3. - Finanţarea obiectivului de investiţii 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 Investiţii, 

Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                           
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                         Eduard Pistol                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 martie 2019 
Nr. 71 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 27 martie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 

                                                              
 

                                                                             ANEXA NR. 2   
                                                       la Hotărârea nr. 71 din 27 martie  2019 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„ Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău” 
 

 
 
 
 

 Valoarea totală a investiţiei :           1.323.833,64  lei , cu TVA                
  

    din care: construcţii-montaj :           1.060.031,52  lei , cu TVA                
 

 CAPACITATI : 
 
a) Suprafata totala construita              S= 470.00 mp 
 

 Durata de execuţie                            6 luni   
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

Nr. 101/CLM/19.03.2019 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

publice „Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău” 
 

Strategia de dezvoltare a traficului auto si pietonal in municipiul Buzau 
reprezinta instrumentul de lucru al administratiei publice locale si este agreat de 
intreaga comunitate locala.  

Pasajul pietonal ce trabersează b-dul Unirii a fost proiectat in anii 1980 ca 
parte componenta a detaliului de sistematizare din zona respectiva care era 
amenajata pe partea dreapta B-dul Unirii ca o esplanada compatibila urbanistic cu 
mobilarea principala -o cladire reprezentativa din zona functiunii de cultura – 
teatru. 

Pasajul este intr-o stare relativa buna din punct de vedere al structurii de 
rezistenta, nu prezinta fisuri sau crapaturi vizibile din exploatare pe feţele 
interioare ale peretilor perimetrali din beton armat . 

In conditiile date pasajul pietonal aflat la distanta relativ egala fata de cele 
doua treceri pietonale importante – b-dul N.Balcescu si Str. Transilvaniei practic 
reprezinta un mijloc rapid de trecere in siguranta a b-dului Unirii spre zona de 
interes major in care sunt amplasate: Catedrala, Bancile Tribunalul, Directia 
Finantelor, etc. 
       Din acest punct de vedere deschiderea pasajului reprezinta o necesitate 
pentru cetatenii din zona si nu numai. 

Deasemenea, prin aceasta investitie, se urmareste fluidizarea traficului 
pietonal de o parte si de alta a B-dul Unirii, degrevand o parte din traficul existent 
in intersectiile b-dul Unirii cu B-dul N.Balcescu (zona centrala – Banca 
Transilvaniei, Hotel Art) si Str. Transilvaniei (zona C.E.C.). 

Prin proiect  se propune reabilitarea celor doua  unitati de acces ce se vor 
acoperi cu o structură metalică și tâmplărie de aluminiu cu gream securizat, 
precum șu executarea unor lucrări de reparații ale tunelului de trecere. Iluminarea 
va fi realizată cu corpuri de iluminat echipate cu lampi LED încastrate în tavanul 
fals. 

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din  fondurile 
bugetului local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.         

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

PRIMAR, 
Constantin Toma 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice 

Nr. 28.013/2019 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare lucrărilor 
de intervenţii şi a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiţii 

publice ”Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău” 
 

 
 

In conditiile date pasajul pietonal aflat la distanta relativ egala fata de cele 
doua treceri pietonale importante – b-dul N.Balcescu si Str. Transilvaniei practic 
reprezinta un mijloc rapid de trecere in siguranta a b-dul Unirii spre zona de 
interes major in care sunt amplasate : Catedrala , Bancile ,Tribunalul , Directia 
Finantelor ,etc. 
       Din acest punct de vedere deschiderea pasajului reprezinta o necesitate 
pentru cetatenii din zona si nu numai. 

De asemenea , prin aceasta investitie, se urmareste fluidizarea traficului 
pietonal de o parte si de alta a B-dul Unirii, degrevand o parte din traficul existent 
in intersectiile b-dul Unirii cu B-dul N.Balcescu (zona centrala – Banca 
Transilvaniei, Hotel Art) si Str. Transilvaniei (zona C.E.C.). 

Prin proiectul faza DALI  se propune reabilitarea celor doua  unitati de acces 
printr-o structură metalică vitrată și tâmplărie de aluminiu cu geam securizat. 

Iluminarea va fi realizată cu corpuri de iluminat echipate cu lampi LED 
încastrate în tavanul fals.  

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din  fondurile 
bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii 
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. 

 
 

 
Şef Serviciu Investiţii, Achizitii Publice 

Aurelia Turcoman 


