
                                           
                                                   A N E X A Nr. 1  
                                   la Hotărârea nr.267din 30 octombrie 2008  
                                                      a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

STATUTUL MUNICIPIULUI BUZAU 
 

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind 
Statutul - cadru al unității administrativ - teritoriale, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 96/2003, Consiliul Local al Municipiului Buzău aprobă Statutul 
municipiului Buzău.  

 
a) Intinderea teritoriului administrativ și delimitarea teritorială 
 

Municipiul Buzău este situat în zona centrală a județului, fiind așezat pe 
malul drept al râului Buzău, la 120 km de București, la o altitudine de 101 m față 
de nivelul mării, la 45° 09" latitudine nordică și 25° 5" longitudine 
estică,ocupând o suprafață totală de 81,3 km2. 

Municipiul Buzău se află la cotul Carpaților de Curbură, la confluența 
drumurilor între patru mari provincii românești: Muntenia, Transilvania, Moldova 
și Dobrogea. 
   Municipiul Buzău cuprinde următoarele cartiere: 

- Broșteni; 
- Constituției; 
- Crîng; 
- Dorobanți; 
- Orizont; 
- Independenței; 
- Episcopiei; 
- Democrației; 
- Nicolaie Bălcescu; 
- Unirii; 
- Mihai Viteazul; 
- Nicolae Titulescu; 
- Gării; 
- Poșta; 
- Simileasca; 
- Mareșal Averescu; 
- Nordului. 

  
b) Scurt istoric 
 Plecând de la denumirea grecească Mpusaios-Mbusaios, istoricul Vasile 
Pârvan considera că numele Buzăului vine de la forma tracică Bouzeos. 

Deasemenea, s-a emis ipoteza că denumirea derivă din radicalul trac " 
Buzes", la care s-a adăugat sufixul "eu", formă a vechiului "aios" (greco-latin). 
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Istoricul P.Papahagi susținea în schimb originea românească a numelui 

Buzăului, care ar fi un antroponim, Buză sau Buzea, cu origine în radiculul 
budz. Majoritatea specialiștilor dau dreptate lui Pârvan. 

In anul 1832 are loc primul recensământ al polulației. Orașul număra 
2.567 de persoane, iar după naționalitate, populația orașului se prezinta în felul 
următor: 99% români, 18 evrei, 1 englez și 1 austriac. 

Buzăul este primul oraș de provincie unde s-a organizat Garda Națională 
la 18 - 19 iunie 1848. La Divanul ad-hoc din 1857, reprezentanții Buzăului sunt 
unioniști. Incepând cu anul 1864, Buzăul este condus de un primar, cel care a 
ocupat primul această funcție a fost Nae Stănescu. 

Palatul Comunal, opera arhitecților Al. Săvulescu și I. Kafsinski și care 
astăzi este simbolul orașului, este inaugurat în decembrie 1903. Construcția a 
început în anul 1899, din inițiativa primarului Nicu Constantinescu. Același 
primar, figură importantă în istoria orașului, a inițiat și alte proiecte urbanistice 
importante, cum ar fi clădirea Tribunalului, Hala de Pescărie și Măcelărie 
(Bazar), Gimnaziul (actualul Colegiu "B.P. Hasdeu") și amenajarea parcului 
Crîng. 

 

c) Populația municipiului: 

 Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, în anul 
2008 populația municipiului se prezintă astfel:   
 - Total = 133.317 

din care: 
a) după sex: 

- masculin               = 63.744 
- feminin      = 69.573 

 
 
d) Denumirea municipiului 
 

BUZAU - municipiu cu statut de auto-administrare, de rangul II și 
reședința județului Buzău. 

 
e) Autoritățile administrației publice locale 
1. Consiliul Local al Municipiului Buzău, ca autoritate legislativă locală 
 b-dul Unirii nr. 163, telefon 0238-411015; 
2. Primarul Municipiului Buzău, ca autoritate executivă: 
 b-dul Unirii nr. 163, telefon 0238-710562; 
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Consiliul Local al Municipiului Buzău, ca organ deliberativ ales în mod 
democratic de către populația municipiului, cu un mandat de patru ani, are 
următoarele atribuții: 

- are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor 
autorități ale administrației publice locale sau centrale; 

- alege din rândul consilierilor viceprimarii, stabilește în limitele normelor 
legale numărul de personal din aparatul propriu; 

 - aprobă statutul municipiului, precum și regulamentul de organizare și 
functionare a consiliului local; 
  - aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, 
organizarea și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și organizarea și statul 
de funcții ale regiilor autonome de interes local; 

- exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și 
obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau 
regia autonomă, în condițiile legii; 

- aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului 
bugetar; 

- aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garan-tarea 
împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală, prin emisiuni 
de titluri de valoare, în numele unitătii administrativ-teritoriale, în conditiile legii; 

- stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii; 
- aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice 

pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; 
 - aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a 
unitătii administrativ-teritoriale; 
 - asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implemen-tării și 
conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare 
europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile 
furnizate cetătenilor; 

- hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea 
bunurilor proprietate publică a municipiului, precum și a serviciilor publice, 
precum și vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată 
a municipiului, în condițiile legii; 
 - avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a 
teritoriului și urbanism a municipiului; 
 - atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de 
obiective de interes public local; 
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- asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația, serviciile 
sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, sănătatea, cultura,
 tineret și sport,refacerea mediului, conser-varea, 
restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale; servicii pentru dezvoltarea 
urbană, evidența persoanelor, poduri și drumuri publice, servicii comunitare de 
utilitate publică, ordinea publică, locuințele sociale și punerea în valoare a 
resurselor naturale, precum și alte servicii stabilite de lege; 
 - hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, 
 personalului sanitar și didactic; 
 - sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase; 

- aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repar-tizarea 
locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în 
administrarea sa; 
 - conferă persoanelor fizice române sau străine cu merite deose-bite titlul 
de "cetățean de onoare" al municipiului; 

- hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

 - hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea municipiului cu unități 
administrativ-teritoriale din alte țări; 

- hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități 
administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la 
asociații naționale și internaționale ale autorităților admi-nistrației publice locale, 
în vederea promovării unor interese comune. 

Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. 
PRIMARUL, ca autoritate executivă, ales în mod democratic de către 

populația municipiului Buzău, pentru un mandat de patru ani, reprezintă orașul 
în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române și 
străine, precum și în justiție, având următoarele atribuții: 

- asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a 
decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordo-nanțelor Guvernului, a 
hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru 
aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale 
celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale 
prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii; 

- conduce serviciile publice locale; 
- primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pentru punerea în 

aplicare a activităților date în competența sa prin actele normative; 
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 - îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și 
asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil; 
 - îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alege-rilor, 
referendumului și recensământului; 
 - prezintă consiliului local, un raport anual privind starea econo-mică, 
socială și de mediu a municipiului; 
 - prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări; 
 - elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și 
de mediu a municipiului și le supune aprobării consiliului local; 
 - exercită funcția de ordonator principal de credite; 
 - întocmește proiectul bugetului local și contul de încheierea a exercițiului 
bugetar și le supune spre aprobare consiliului local; 
          - inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi 
și emiterea de titluri de valoare în numele municipiului; 
 - verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregis-trare 
fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial; 

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin inter-mediul organismelor 
prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local; 

- coordonează ordinea publică, protecția și refacerea mediului, 
dezvoltarea urbană, activități de administratie social-comunitară, cultele 
religioase, locuințele sociale; 
 - ia măsuri pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență; 

- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției 
și controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum și a bunurilor 
din patrimoniul public și privat al municipiului; 

- numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și 
încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, în condițile legii, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii 
instituțiilor și serviciilor publice de interes local; 

- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune 
aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor 
acestora; 

- emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege 
și alte acte normative; 

- asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu 
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în 
domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciilor furnizate 
cetătenilor; 

- colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu 
consiliul județean. 
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Indeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate prin 

mandatul consiliului local. 
 

f) Căile de comunicație existente și categoria acestora 
 

Rețeaua stradală a municipiului Buzău are o structură radialconcentrică 
și s-a dezvoltat având la bază rețeaua de drumuri europene, naționale și 
județene care îl traversează. 

Rețeaua stradală existentă este formată din 333 străzi, cu o lungime 
totală de 191,0 km., din care 175 km sunt modernizate.   Lungimea simplă a 
rețelei de distribuție a apei potabile este de 180 km, iar suprafața spațiilor verzi 
ale municipiului este de 152 ha.    

 
 g) Date privitoare la principalele instituții din domeniul educației, 
culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii, etc: 

         Invățământ universitar și preuniversitar, din care:   
Unități de învătământ - total număr     54 

  Grădinițe de copii - număr      18 
Scoli din învățământul primar și gimnazial-număr  14 
Licee - număr        17 
Scoli postliceale - număr        5 
Copii înscriși în grădinițe – persoane                 3.523 
Elevi înscriși - total persoane                                  25.769 
Elevi înscriși în învățământul primar și 
gimnazial – persoane          10.764 
Elevi înscriși în învățământul primar – persoane          4.902 
Elevi înscriși în învățământul gimnazial – persoane      5.862 
Elevi înscriși în învățământul liceal- persoane            10.991 
Elevi înscriși în învățământul profesional și 

        complementar ucenici – persoane                                 3.023 
Elevi înscriși în învățământul tehnic 
de maiștri – persoane                     47     
Elevi înscriși în învățământul post liceal - persoane        944 
Studenți înscriși – persoane                                            291 
Studenți înscriși sector public - persoane                        291 
Personal didactic - total persoane                                 1.965 
Personal didactic învățământ preșcolar- persoane            211 
Personal didactic învățământ preșcolar 
și gimnazial – persoane                                                    711 
Personal didactic învățământ preșcolar primar - 
persoane                                                                          272 
Personal didactic învățământ gimnazial - persoane         493 
Personal didactic liceal- persoane                                    870 
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Personal didactic învățământ profesional 
complementar ucenici – persoane                                         134 
Personal didactic învățământ postliceal – persoane                 39 
Săli de clasă și cabinete școlare - număr                               841 
Laboratoare școlare - număr                                                 162 
Ateliere școală - număr                                                           66 

 
   Educație și cultură 
 

In secolul al XIX-lea se deschid mai multe școli în oraș, prima fiind " 
Scoala de zugravi de subțire și iconari " de pe lângă Episcopie (1831), condusă 
de Nicolae Teodorescu și la care a învățat pictorul Gheorghe Tăttărescu. Un an 
mai târziu se deschide prima școală în limba română Scoala Națională 
(Preparandie), avându-l ca director pe Dionisie Romano. La această școală se 
înființează în 1840 prima Bibliotecă școlară românească pentru învățători, 
având funcție și de bibliotecă publică. 

In 1836 a luat ființă Seminarul - prima școală secundară din Buzău, iar în 
1838 este inaugurată clădirea acestuia. In același an, 1838, a luat ființă Scoala 
Normală a județului, numită astăzi Scoala Normală "Spiru Haret", unde se 
califică candidații de învățători din 115 sate buzoiene. 

Prima publicație " religioasă și morală" din țară, Vestitorul Bisericesc, 
apare la 1839. Inițiatorul, Dionisie Romano, este considerat ctitor al presei 
buzoiene. In1854 - 1855 apare Biblia de la Buzău editată de Episcopul Filotei, a 
patra biblie românească. 

Colegiul Național" B.P. Hașdeu" este cea mai prestigioasă instituție a 
orașului. El a luat ființă în 1867, clădirea fiind construită pe un teren care a 
aparținut mânăstirii Banului și a purtat numele de Gimnaziul Tudor Vladimirescu 
până în 1875, când a primit numele Alehandru Hâjdeu. Din 1932 primește 
numele" Bogdan Petriceicu Hașdeu ", azi Colegiul Național " B.P. Hașdeu ". 

In 1868 apare prima librărie la Buzău, a lui Al. Georgescu, iar în 1873 ia 
ființă noua tipografie " Alexandru Georgescu", prima tipografie laică, deschizând 
drumul publicisticii buzoiene. 

In 1873 Basil lorgulescu înființează Biblioteca Gimnaziului                 " 
Tudor Vladimirescu " (Colegiul Național" B.P.Hașdeu"), iar în 1893 Biblioteca 
Publică " Carol 1" în noul local al gimnaziului. In 1895  se constituie prima 
colecție publică de piese arheologice, antropologice și istorice într-o sală a 
Gimnaziului " Tudor Vladimirescu" (Colegiul Național " B.P.Hașdeu"),  în fapt 
primul muzeu la Buzău. 

Intre 26 mai - 17 iulie 1914 Constatin Brâncuși a locuit la Buzău, unde a 
cioplit în piatră de Măgura soclurile pentru lucrările sale,               " Rugăciunea" 
și " Petre Stănescu ", amplasate în cimitirul" Dumbrava ". 
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In secolul XX se înființează noi școli, cea mai importantă fiind Scoala 
secundară de fete gradul II (Colegiul "Mihail Eminescu "-1919). 

Incepând cu anul 1990 se desfășoară anual" Concursul național de 
creație literară " V. Voiculescu", un concurs pe două secțiuni: poezie și proză 
scurtă. 

Invătământ universitar 
In 1992 se înființează" Colegiul Universitar Economic" Buzău, care 

aparține de structura Academiei de Studii Economice București, prima instituție 
de învățământ superior din oraș. Alte unități de învățământ superior care 
activează la nivelul municipiului: Univer-sitatea "Spiru Haret ", Universitatea " 
Biotera" , Universitatea "George Barițiu". 

Instituții de cultură 
Primul teatru din Buzău, teatrul" George Ciprian " s-a înființat în 1996, 

prin eforturile lui Paul loachim, care a fost director al teatrului până la moartea 
sa în 2002. Instituția este un teatru de proiecte, neavând o trupă proprie. Din 
2003, anual, la Buzău se desfășoară festivalul de teatru" Gala noilor generații - 
Capul de Regizor ", un festival structurat pe cinci secțiuni și conceput pentru 
promovarea tinerilor regizori. 

Mai există un număr de 48 biblioteci și una bibliotecă publică, 
abonamente de radio pentru un număr de 26.028 abonați, precum și un număr 
de 30.188 abonamente de televiziune:  

Manifestări artistice, simpozioane și expoziții 
- Festivalul național de epigramă " Cât este Buzăul de mare "; 
- Festivalul național de muzică rock" Top T". 
- Salonul de Artă Fotografică; 
- Simpozion dedicat" Zilei Unirii Principatelor Române"; 
- Simpozion și spectacol dedicat" Zilei Naționale a României".  
- Aniversarea zilei de naștere lui Dionisie Romano, 
- A III-a ediție a Concursului National de Jurnalism" Pamfil Seicaru" 
- 90 de ani de la debutul în literatură al lui Vasile Voiculescu; 
- Expoziția și vernisajul Colecției de artă contemporană" Marieta și Chiriac 

Bucur" 
Sănătate 
Rețeaua dotărilor din sănătate ale municipiului Buzău, în struc-tura 

acestora, se prezintă după cum urmează: 
 - paturi în spitale – sector public             1.140 

 
     - paturi în creșe – sector public      250 
      - din total medici și anume:      258  
 - medici de familie - sector public – persoane                   50   
 - medici sector privat – persoane                                      37   
 - din total medici de familie sector privat-persoane           21   
 - stomatologi - sector public – persoane                            36 
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 - stomatologi - sector privat – persoane                             28   
 - farmaciști - sector public – persoane                                 5   
 - farmaciști - sector privat – persoane                                54   
 - personal mediu sanitar - sector public – persoane       1.223   
 - personal mediu sanitar - sector privat – persoane          182   
     - spitale - sector public - număr                                        1 
            - dispensare medicale-sector public-număr                          1 
     - policlinici – sector privat – număr                                      4 
            - cabinete medicale școlare - sector public                         15 
            - cabinete medicale individuale - sector public                   50 

- creșe - sector public - număr                                              5 
- centre de transfuzie sanguină - sector public                      1 
- farmacii - sector public - număr                                          3 
- farmacii - sector privat - număr                                         46 
- puncte farmaceutice - sector privat - număr                        3 
- depozite farmaceutice - sector privat - număr                      8 
- cabinete medicale - sector privat - număr                          33 
- cabinete stomatologie - sector privat - număr                    60 
- ambulatoriu de spital - sector public                                   1 
- laboratoare medicale - sector privat - număr                      12 
- cabinete stomatologice individuale- sector public               22 
- laboratoare de tehnică dentară - sector privat                    22 
- cabinete medicale de specialitate individuale  

              sector public                                                                     33 
           - cabinete medicale de specialitate individuale  

           sector privat              62 
         - cabinete medicale de familie - sector privat                       33 
         - cabinete medicale de medicină generală                              4 
         - sector privat  
    h) Principalele funcțiuni economice ale municipiului: Societăți 

comerciale din municipiul Buzău  
 

Persoane juridice, cooperative 
Nr. 
crt. 

Forma juridică Nr. 
soc. 

Capital 
total 

Datele din bilanțul la 
31.12.2007 

Nr. 
sala-
riați 

Cifra de 
 afaceri 

1. Societatea comercială 
cu răspundere limitată  

7.847 180.555.894,4
0 

18.550 2.539.575.491,
0  

2. Societate comercială în 
nume colectiv 

582 300.584,73 378 41.948.506,0 

3. Societate comercială în 
comandită simplă 

11 1.818,00 4 594.409,00 
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0  1 2 3 4 
4. Regie autonomă 1 0,00 0 0,00 
5. Cooperativă 

meșteșugărească 
6 0,00 0 0,00 

6. Organizație 
cooperatistă de credit 

5 751.300,00 0 3.369.381,00 

7. Societate pe acțiuni 211 366.674.043,7
1 

12.548 2.644.431.059,
0 

8. Cooperativă agricolă 1 1.700,00 0 0,00 
9. Societate cooperativă 16 458.920,00 1.055 27.673.722,0 

    TOTAL 8.684 548.744.260,8
4 

32.535 5.257.592.568,
0 

      
Persoane fizice, asociație familială 

Nr. crt. Forma juridică Nr. soc. 
1. Comerciant persoană fizică 1.787 
2. Asociație familială 99 
3. Persoană fizică autorizată 197 
4. Intreprindere individuală 31 
5. Intreprindere familială 7 

TOTAL 2.121 
  Ocuparea forței de muncă și gradul de șomaj 
 La nivelul municipiului Buzău, se înregistrează un număr de 1.013 șomeri 
și o pondere a șomerilor în populația stabilă cu vârsta între 18 – 62 ani de 1,1%, 
înregistrând o scădere de 0,5%. față de perioada precedentă de raportare. 

Rata șomajului la nivelul municipiului Buzău la data de 01 octombrie 2008 
este de 1,7%, raportată la populația activă de la nivelul anului 2002.  
 Ocuparea forței de muncă pe principalele domenii de activitate din 
municipiul Buzău este următoarea: 
 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 580 
persoane; 
 - comerțul cu amănuntul cu vânzare predominantă de prduse alimentare, 
băuturi și tutun - 192 persoane; 
 - fabricare plăci, folii și tuburi material plastic – 188 persoane; 
 - fabricarea de articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp)- 168 
persoane; 
 - creșterea păsărilor – 155 persoane; 
 - recuperarea materialelor reciclabile sortate – 144 persoane; 
 - activități de servicii privind sisteme de securizare – 141 persoane; 

- fabricarea de construcții și structuri metalice – 131 persoane; 
 - cumerț cu ridicate nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun – 
122 persoane; 
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 - activități de protecție și gardă - 119 persoane; 

- activități de asistență spitalicească- 114 persoane; 
- activități de creație artistică - 109 persoane; 
- producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje – 98 

persoane; 
- restaurante – 98 persoane; 
- lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor – 97 persoane; 
- alte activități poștale și de curier – 97 persoane; 
- fabricarea produselor de morărit – 91 persoane; 
- activități de testări și analize tehnice – 86 persoane; 
- cultivarea cerealelor și legumelor – 85 persoane; 
- servicii de administrație publică generală - 84 persoane; 
- întreținerea și repafrarea autovehiculelor – 75 persoane; 
- fabricare articole ambalaj din material plastic – 73 persoane; 
- prelucrarea și fasonarea sticlei plate – 69 persoane; 
- comerț cu amănuntul în magazine nealimentare – 67 persoane; 
- tăierea și rândeluirea lemnului – 66 persoane; 
- fabricarea pâinii și produse de patiserie – 64 persoane; 
- alte domenii de activitate – 2.062 persoane; 
- total persoane încadrate – 5.375 persoane. 
 
i) Mass-media 
 
- Televiziuni, posturi de radio și publicații: 

- PRO TV - FOCUS TV - TV BUZAU 
- Radio "Focus", "Campus", "Media", "Buzău", "Radio 21" 
- Opinia, Sansa, Viața Buzăului, Strada, Realitatea  Economică, 

Poștă și telecomunicații 
- Abonamente telefonice (telefonie fixă) - număr 35.988; Turism, odihnă și 
tratamente 
 

        - Unități de cazare (total) - număr: 6  
          - locuri în unități de cazare (total) - număr: 479; 
 
 j) Servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău 
 
 Serviciile publice locale existente pe teritoriul municipiului Buzău sunt: 

1. Directia de Asistentă Socială a Municipiului Buzău 
Inființată prin Hotărârea nr. 51/2003 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău aplică realizarea la nivelul municipiului Buzău a măsurilor de asistență 
socială și protecția persoanelor cu venituri mici, a persoanelor singure, 
vârstnice, cu handicap, protecția copilului și familiei. 
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De asemenea, urmărește constant diversificarea și dezvoltarea 
serviciilor sociale locale în sensul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor 
temporare sau permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau 
excluderea socială a persoanelor aflate în dificultate sau cu risc social. 

Ca urmare a noilor acte normative și a identificării unor noi resurse locale 
existente, au fost dezvoltate noi segmente de servicii și măsuri sociale utile 
comunității locale. 

 Acordarea, conform legislației în vigoare, a alocațiilor de stat pentru 
copii, alocații complementare și de susținere. 

Conform Legii nr. 416/2001, se acordă ajutoare sociale de urgență 
pentru încălzirea locuinței sau ajutoare speciale în favoarea unor persoane cu 
handicap grav sau accentuat.  

2. Cantina de Ajutor Social Buzău  
Prin programul de asistare a persoanelor defavorizate desfășoară 

activități de acordare a mesei gratuite, ca o completare a programului de ajutor 
social, cu prioritate asupra familiilor sărace, lipsite de posibilități materiale. 

3. Centrul de Recuperare, Reabilitare și Educație Specială  
    Oferă servicii pentru dezvoltarea psiho-motorie a copiilor cu deficiențe, 

iar obiectivul principal al activității acestui centru este reabilitarea, recuperarea 
și educația specială a copiilor, care necesită asemenea tratament. 

4.  Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru 
Marghiloman"  

Este furnizor de servicii sociale de îngrijire a persoanelor vârstnice, 
rezidenți ai complexului, cât și pentru cei care necesită îngrijiri la domiciliu. 

Serviciul public de asistență socială se ocupă de identificarea problemelor 
sociale ale comunității în domeniul protecției familiei, persoanelor singure și 
vârstnice, a altor persoane aflate în nevoie, prin și pentru îmunătățirea calității 
vieții acestora. 

  5. Casa de Cultură a Municipiului Buzău " Ion Caraion " 
 Inființată prin Hotărărea nr. 112 din 14 septembrie 2000 a Consi-liului 
Local al Municipiului Buzău.   
 Casa de Cultură a municipiului Buzău este un așezământ cultural de 
interes public, având personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău. 
 Obiectul de activitate al acestei instituții cuprinde în principal derularea 
programelor și proiectelor culturale elaborate de conducerea acesteia sub 
directa îndrumare a Consiliului Local, urmărind realizarea următoarelor 
obiective: 
 - afișarea de produse și servicii culturale diverse, potrivit nevoilor culturale 
comunitare; 
 - creșterea gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața 
culturală. 
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 In scopul realizării obiectivelor susmenționate Casa de Cultură 
organizează și desfășoară activități de tipul: 
 - evenimentele culturale cu rol educativ sau divertisment, festivaluri, 
concursuri, spectacole, târguri; 
 - susținerii expozițiilor, vernisajelor, elaborării de monografii, susținerii 
editării de cărți și publicații de interes local, afișe și pliante, întâlniri cu publicul; 
 - cursuri și prelegeri (științifice, culturale, religioase). 

6. Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău 
Regia Autonomă Municipală " RAM", aflată sub autoritatea Consi-liului 

Local al Municipiului Buzău, asigură serviciul de alimentare cu energie termică 
pentru consumatorii casnici și industriali din municipiul Buzău. 

Principalele obiective  : 
- asigurarea calității serviciilor efectuate, a continuității, un raport optim în 

dinamica corelației preț-calitate și convergența către standardele de calitate 
impuse de normele europene ; 

-modernizarea continuă a serviciilor publice din obiectul de activitate; 
- susținerea efectivă și coerentă prin programe și servicii proprii corelate 

cu strategia comunității locale a reabilitării și extinderii serviciilor publice de 
gospodărie comunală ; 

- reducerea costurilor de producție ; 
-transparența și comunicare permanent cu consumatorii pentru 

cunoașterea cerinței sociale; 
-realizarea unor parteneriate cu asociațiile de reprezentare a intereselor 

beneficiarilor de servicii publice . 
7. Societatea Comercială " Compania de Apă " S.A. Buzău 
Inființată prin Hotărârea nr. 277/29.XI.2007 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Municipale 
"RAM" Buzău, având ca acționar unic, membru fondator, Consiliul Local al 
Municipiului Buzău, cu obiect principal de activitate captarea, tratarea și 
distribuția apei. 

De asemenea, societatea comercială a preluat toate obligațiile ce decurg 
din derularea măsurii ISPA 2002/RO/16/ P/PE/021                             " 
Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a 
rețelei de apă potabilă a municipiului Buzău". 

8. Societatea Comercială " Prestcom " S.A. Buzău 
Inființată prin Hotărârea nr. 56/28.02.2008 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Municipale 
"RAM" Buzău, având ca acționar unic, membru fondator, Consiliul Local al 
Municipiului Buzău, având obiectul principal de activitate lucrările de investiții și 
reparații capitale la rețelele termice, de apă și canalizare, precum și alte prestări 
de servicii către terțe persoane fizice și juridice. 
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9. Societatea Comercială " Urbis-Serv " S.R.L. Buzău 

Inființată prin Hotărârea nr. 16/1995 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, are ca asociat unic  Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu 
următoarele atribuții : 

- urmărește și asigură buna administrare a domeniului public și privat al 
municipiului Buzău, privind închirierea acestora, după caz, în condițiile și cu 
respectarea cerințelor legale în materie. 

- execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări ale străzilor, 
parcurilor și spațiilor verzi. 

Asigură buna administrare a domeniului public, ce cuprinde grădini și 
parcuri publice, locuri de joacă, drumuri publice, precum și  investițiilor. 

10. Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău 
Este o societate pe acțiuni, înființată prin Decizia Prefectului Județului 

Buzău cu nr. 137/1991, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. J10/2594/1991, 
are sediul în municipiul Buzău, str. Independenței nr. 13. 

Principalul obiectiv al activității societății a fost și este creșterea 
rentabilității, prin aplicarea unor măsuri organizatorice și economice care să 
conducă la creșterea veniturilor și la diminuarea cheltuielilor necesare obținerii 
acestora, cât și prin efectuarea pentru modernizarea piețelor din municipiul 
Buzău. 

Societatea comercială și-a prevăzut criteriile și indicatorii de 
performanță, precum și condițiile de realizare a acestora, în scopul propus 
pentru continuarea măsurilor organizatorice și manageriale de îmbunătățire a 
rezultatelor financiare ale societății, în prestarea serviciilor publice către 
populația municipiului Buzău. 

Pentru obiectivele de actualitate și de viitor amintim finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a târgului Drăgaica, incluzând toate măsurile necesare bunei 
funcționări al tuturor piețelor și târgurilor din municipiu. 

11. Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A. Buzău 
Societate comercială pe acțiuni, având ca unic acționar Consiliul Local al 

Municipiului Buzău, are ca obiect de activitate transportul de călători cu 
autobuze în municipiul Buzău și are concesionat serviciul public de transport 
călători. 

Capitalul social al societății în anul 2006 a fost de 545.210 lei,  divizat în 
218.080 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,50 lei acțiune.  

Societatea comercială asigură serviciul public de transport călători cu un 
parc activ de 37 autobuze. 

Asigură gratuitatea transportului urban cu autobuze pentru toți 
pensionarii cu domiciliul în Buzău, indiferent de cuantumul pensiei. 
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12. Societatea Comercială " Aquafor " S.A. 

Inființată pe baza divizării parțiale a Regiei Autonome " Apele Române", 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/1996, are în obiectul de 
activitate:  

-foraje hidrologice de exploatare  până la 500 m adâncime; 
-foraje orizontale, subtraversări, piloni forați;  
-puțuri și foraje pentru alimentări cu apă; 
-foraje geo-tehnice, studii topografice; 
-proiecte de foraje și de alimentări cu apă; 
-documentații tehnice pentru reparații și reparații la lucrările executate. 
 
j) Patrimoniul public și privat – componența și întinderea acestuia 
 
Potrivit legii,patrimoniul unității administrativ teritoriale este alcătuit din 

bunurile mobile și imobile, aflate în proprietatea publică și privată ale acesteia, 
precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. 

Domeniul public al municipiului cuprinde: 
- străzi, poduri, podețe, pasaje, piețe publice, târguri și oboare, parcuri și 

zone verzi de agrement( 174 ha) ; 
- sistemele de alimentare cu energie termică (57,1 km), de alimentare cu 

apă (176,2 km) și de canalizare(114,5 km). 
- sistemul de transport public local; 
- cimitirele orășenești, statuile și monumentele de interes local;   
- locuințele sociale. 
- terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de 

interes local; 
- adăposturi de protecție civilă. 
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și 

insesizabile și care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes 
public și nu sunt  declarate prin lege de interes național. 

Domeniul privat al municipiului este alcătuit din bunuri mobile și imobile 
și care nu fac parte din domeniul public, intrate în proprietatea acestuia prin 
modalitățile prevăzute de lege, fiind supuse dispozițiilor de drept comun, dacă 
prin lege nu se prevede altfel. 

Donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu apro-barea 
consiliului local municipal, cu votul majorității consilierilor locali în funcție. 

Schimbul de imobile din domeniul privat al municipiului se face în 
condițiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însușit de consiliul local. 
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Toate bunurile aparținând municipiului Buzău sunt supuse inventarierii 

anuale, iar primarul municipiului prezintă anual un raport asupra situației, 
gestionării bunurilor către consiliul local municipal. 

Vânzarea, concesionarea și închirierea bunurilor se fac prin licitație 
publică, organizată în condițiile legii. 

Consiliul Local al Municipiului Buzău poate da în folosința gratuită, pe 
termen limitat, bunuri  mobile sau imobile proprietate publică sau privată locală 
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere 
sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 

 
k) Partidele politice care își desfășoară activitate în municipiul 

Buzău: 
 
Partidul Social Democrat Buzău; 
Partidul România Mare Buzău; 
Partidul Unității Naționale Române Buzău; 
Partidul Național Liberal Buzău; 
Partidul Democrat Buzău; 
Partidul Național Tărănesc Creștin-Democrat Buzău; 
Partidul Liberal Democrat Buzău; 
Partidul Noua Generație  Creștin Democrat Buzău; 
Partidul Inițiativă Națională Buzău; 
Partidul Acțiunea Populară Buzău; 
Partidul Alianța Socialistă.  
 
l)  Sindicatele: 
 
La C.N.S.L.R. – „Frăția” sunt  afiliate următoarele formațiuni sindicale : 

Sindicatul Aromet Buzău, Sindicatul Gerom, Sindicatul Metaplast, Sindicatul 
Transbuz, Sindicatul Urbis, Sindicatul Rotec, Sindicatul PECO, Sindicatul 
Romtelecom, Sindicatul Sanitas, Sindicatul Funcționarul, Sindicatul Lucrătorilor 
din Comerț, Sindicatul Taximetriștilor, Sindicatul Finanțe Bănci, Sindicatul 
Distribuție Gaze, Sindicatul Energia Mil. III, Sindicatul Hidroelectrica, Sindicatul 
C.F.R., Sindicatul Feroviarul, Sindicatul Construcții C.F. și Sindicatul Comat. 

La Cartel Sindical „ALFA” sunt afiliate : Sindicatul Ductil, Sindicatul Cord, 
Sindicatul Ulvex, Sindicatul Zahărul, Sindicatul Contactoare, Sindicatul „RAM”. 
La C.S.D.R. sunt afiliate Sindicatul Învățământ și Sindicatul din Direcția Apelor 
Române. 

 La Blocul Național Sindical sunt afiliate : Sindicatul Poșta  Română, 
Sindicatul Concifor, Sindicatul Biblioteca Județeană, Sindicatul Teatrul „George 
Ciprian”, Sindicatul Direcția Sanitar Veterinară și Sindicatul Vămii. 
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m)  Numărul și structura politică a membrilor Consiliului Local al 
Municipiului Buzău: 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău este constituit dintr-un număr de 23 
consilieri, aleși la data constituirii prin Hotărârea nr. 167/2008.      

Mandatul primarului și al consilierilor municipali, este de 4 ani și se 
exercită în condițiile legii. 

Comisiile de specialitate ale consiliului local al municipiului Buzău 
activează în următoarele domenii de activitate, după cum urmează: 

- Comisia pentru activități economico-financiare, patrimoniu și 
agricultură; 

- Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecția mediului și turism; 

- Comisia pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte,  
familie și protecție copii; 

- Comisia pentru  muncă și protecție socială; 
- Comisia juridică și de disciplină. 

 
n) Structura politică a Consiliului Local al Municipiului Buzău: 

- Partidul Social Democrat Buzău 
Bârlă Fănică  
Ciolacu Ion – Marcel 
Diaconiță Cornel 
Dinu Ilie 
Dumitru Eugen 
Dunel Alexandru 
Frânculescu Neculai 
Ioniță Victor - Stefan 
Lazăr Iulian - Sorin  
Mihalașcu Gabriel 
Musceleanu Constantin 
Pricop Karmencita 
Topcian Costel 

- Partidul Național Liberal Buzău 
Alexa Petrică 
Bădulescu Dorin – Valeriu 
Romanescu Cristinel 

- Partidul Democrat  Liberal Buzău 
Anghel Ovidiu 
Iovan Cosmin 
Matei Marin 

   Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin  
Rădulescu Bruno  

Serban Nicolae 
            - Independent – Negoiță Iulius - Paul  
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 o) Instrumente democratice pentru exprimarea cetățenilor 
  
Cetățenii municipiului au dreptul de a participa la viața politică, 

economică, socială și cultural - sportivă. 
Drepturile cetățenilor de a participa la viața municipiului sunt exercitate în 

mod democratic, prin următoarele instrumente: 
a) referendum local; 
b) adunarea populară; 
c) petiții; 
d) inițiative; 
e) audiențe; 
f) consultări. 
Problemele de interes deosebit din municipiu pot fi supuse, în condițiile 

Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului, aprobării locuitorilor, prin referendum local. 

Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor 
teritoriale ale municipiului se înaintează Parlamentului spre adoptare numai 
după consultarea prealabilă a cetățenilor, prin referendum. In acest caz 
organizarea referendumului este obligatorie. 

Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliul local, 
după caz, la propunerea primarului. 

Cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin "DA" sau "NU" asupra 
problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil 
exprimate la nivelul municipiului. 

 
p) Relații de înfrățire 
 
Infrățirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relații cu unul sau 

mai multe orașe din alte țări și prezintă avantajul consolidării legăturilor de 
prietenie în diferite domenii. 

Infrățirile sunt ocazii unice, desfășurate într-o ambianță specială de 
sărbătoare. 

Municipiul Buzău este înfrățit cu următoarele localități :  
-Oudenaadre – Belgia -1991 
- Agios Dimitrios ( Atena ) – Grecia – 2006 
- Baoji ( R.P. China ) – 2007. 
Acordurile de înfrățire conțin : 
- sprijinirea la nivel local a colaborării în domeniul industrial, comercial, 

inclusiv investiții, precum și cooperarea directă între societăți comerciale (în 
mod deosebit intreprinderile mici și mijlocii); 

- participarea la târguri și expoziții; 
- sprijinirea relației de cooperare în domeniul cultural și sportiv, prin 

efectuarea de schimburi între echipe sportive și ansambluri culturale, inclusiv a 
celor de amatori; 
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- susținerea colaborării între teatre, cinematografe, biblioteci, grupuri de 

presă; 
- sprijinirea organizării de cursuri comune, teoretice și practice, pentru 

specialiștii și experții din cele două orașe, în diverse domenii; 
- planificarea și organizarea unor evenimente, în contextul relației de 

cooperare reciprocă; 
- efectuarea de eforturi comune pentru a crea condiții favorabile cooperării 

economice.  
  
13. Asociația Municipiilor din România 
 
Asociația Municipiilor din România este persoană juridică de drept privat, 

fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea 
promovării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice 
locale, pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice în numele și pentru 
interesul colectivităților locale. 

Municipiul Buzău este membru fondator al Asociației Municipiilor din 
România și face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud –Est. 

Municipiile sunt reprezentate de primari, sau de o persoană împuternicită 
de acesta în acest scop. 

 
14.- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 " 
 
Inființată prin Hotărârea nr. 276/2007 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău, în calitate de asociat - membru fondator, este persoană juridică de drept 
privat și de utilitate publică. 

Este contituită în scopul realizării în comun a proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum 
și a furnizării în comun a acestor servicii publice utilizatorilor de pe raza 
teritorială a unităților administrativ – teritoriale asociate. 

 
15. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară " Sărata Monteoru " 

Buzău 
 
Inființată prin Hotărârea nr. 224/2007 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău, în calitate de asociat - membru fondator, este persoană juridică 
constituită prin voința membrilor fondatori. 

Scopul asociației este realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare 
de interes zonal sau local în vederea reabilitării infrastructurii  și modernizării 
obiectivelor turistice ale stațiunii balneo-climaterice Sărata Monteoru, județul 
Buzău.   
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Stema municipiului Buzău 
 
Stema municipiului Buzău este aprobată prin Hotărârea Guver-nului nr. 

442/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 326 din 11 aprilie 2006. 
Semnificația elementelor însumate: 
Stema municipiului Buzău se compune dintr-un scut triunghiular cu 

marginile rotunjite, împărțit în trei cartiere, traversat de un râu undat de culoare 
albastră. 

In câmpul superior, în cartierul din drepta, pe fond albastru, se află 
imaginea stilizată a unui palat în argint și negru, pe o terasă verde. 

In câmpul superior, în cartierul din stânga, pe fond roșu, se află o spadă și 
un topor, încrucișate, de argint, surmontate de o coroană voievodală de aur. 

In vârful scutului, în câmp argintiu, se află pasărea Phoenix, neagră, 
ieșind dintr-un rug roșu. 

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu șapte turnuri 
crenelate. 

Semnificațiile elementelor însumate: 
Palatul reprezintă sediul Primăriei municipiului Buzău. Armele semnifică 

vitejia locuitorilor încă din Evul Mediu, până la sfârșitul celui de al II-lea Război 
Mondial. 

Râul undat reprezintă râul Buzău. 
Pasărea Phoenix semnifică vitalitatea locuitorilor care, așezați în calea 

răutăților, cu orașul distrus complet de trei ori în decursul istoriei, a renăscut din 
propria cenușă. 

Coroana murală cu șapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea 
are rangul de municipiu, reședință de județ. 

Prezentul Statut se completează cu hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Buzău și alte reglementări în vigoare în acest domeniu. 

 
 

x 
 

x      x 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                              ANEXA nr. 2  
                                      la Hotărârea nr.267din 30 octombrie 2008  
                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

L I S T A 
instituțiilor și a societăților comerciale subordonate 

 Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

   1.- Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău; 
2.- Centrul de Recuperare, Reabilitare și Educație Specială; 

    3.- Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice  
      " Alexandru Marghiloman; 
   4.- Cantina de Ajutor Social; 
         5.- Casa de Cultură a Municipiului Buzău " Ion Caraion ". 

6.- Regia Autonomă Municipală " RAM " ; 
7.- Societatea Comercială " Compania de Apă " S.A.; 
8.- Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A.; 
9.- Societatea Comercială " Prestcom " S.A.; 

        10.- Societatea Comercială " Piețe,Târguri și Oboare " S.A.; 
        11.- Societatea Comercială" Aquafor " S.A.; 
        12.- Societatea Comercială " Urbis-Serv " S.R.L.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                               ANEXA nr. 3  
                                      la Hotărârea nr.      din 30 octombrie 2008  
                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
                                                        
 

R E G U L A M E N T 
pentru conferirea titlului de " Cetățean de onoare"  și a altor  

titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite 
 
 

Capitolul I – Dispoziții generale 
 

Art.1. Prin titluri sau distincții se înțelege orice titlu sau distincție 
onorifică, care poate fi conferită unor personalitãți cu merite deosebite. 

Art.2. Actualul regulament instituie titlurile și distincțiile enume-rate în 
cele ce urmează și reglementează regimul juridic al acordării acestora: 

a) Titlul de "CETÃTEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZAU"; 
b) Titlul "PRO URBE"; 
c) Titlul de "EXCELENTA"; 
d) Titlul "OMUL ANULUI"; 
e) Distincția " Diploma de onoare"; 
f) Distincția "Diploma de fidelitate matrimonială"  (aur, diamant) ; 
g) Distincția "Diploma de centenar". 
Art.3. Titlul/distincția se acordă, după caz, la propunerea: 
a) primarului; 
b) consilierilor locali; 
c) persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în 

domeniul/domeniile în care  s-a afirmat cel propus, cu condiția preluării 
propunerii ca inițiativă a primarului sau a unor consilieri locali; 

d) oricăror persoane fizice sau juridice, cu condiția preluării propunerii ca 
inițiativă a primarului sau a unor consilieri locali. 

Art.4. Acordarea titlului și distincțiilor nu este condiționatã de cetățenie, 
naționalitate, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

Art.5. Titlul/distincția se poate acorda, dupã caz: 
a) în timpul vieții celui în cauză; 
b) post-mortem. 
Art.6. Titlul are următoarele caractere juridice: 
a) este personal; 
b) este netransmisibil; 
c) este un drept al titularului; 
d) are valabilitate nedeterminată. 
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Capitolul II– Criterii de conferire a titlurilor și distincțiilor 

 
Art.7. Criteriile generale, după care se evaluează candidații propuși, sunt 

următoarele: 
1. valoarea; 
2. competența; 
3. moralitatea; 
4. compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus; 
5. contribuția deosebită în viața comunitãții și la prestigiul orașului sau a 

țării în lume. 
Art.8. Titlul de "CETÃTEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZAU" 

reprezintă cel mai înalt titlu acordat de către Consiliul Local al Municipiului 
Buzău. 

Art.9.(1) Se conferă titlul de "CETATEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BUZAU", în temeiul întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute 
în prezentul regulament și a cel puțin unuia din următoarele criterii: 

a)-personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au pus 
amprenta asupra dezvoltării municipiului Buzãu și a imaginii acestuia; 

b)-personalități care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la 
prestigiul municipiului Buzău, în țară și în străinãtate; 

c)-persoane care, prin acțiunile lor au preîntâmpinat producerea de 
evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat viețile 
concetățenilor lor; 

d)-persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni 
umanitare etc.) au determinat o îmbunãtățire simțitoare a condițiilor de viață a 
locuitorilor municipiului Buzău; 

e)- unor sportivi buzoieni care au obținut rezultate deosebite în competiții 
sportive internaționale; 

f).-acte de curaj și devotament în slujba comunității; 
g).-alte criterii, după caz, cu aprobarea Consiliului Local.  
Art.10. Titlul "PRO URBE" reprezint cel de-al doilea titlu onorific ca 

semnificație, care se acordă de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în 
temeiul întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute în prezentul regulament și a 
cel puțin unuia din criteriile enunțate la articolul precedent, dacă acțiunile 
valoroase ale personalității propuse au o amploare mai diminuată în raport cu 
cele pentru care Consiliul Local consideră necesar a acorda titlul de "Cetățean 
de Onoare al Municipiului Buzău”. 

Art.11. Titlul de "EXCELENTÃ". 
(1) Se decernează personalităților buzoiene care excelează în 

urmãtoarele domenii: 
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a) literatură: poezie, proză, eseu, dramaturgie, cartea anului, reviste, 
documentare, cărți de știință, publicistică; 

b)-literatură de specialitate în diverse domenii; 
c)-arte vizuale: pictură, sculptură, fotografie, desen, design, desene 

animate, film, artă video, ceramică, artă textilă, artă de instalații, gravură, colaj, 
artele decorative, arta modei etc. ; 

d) –artă dramatică; 
e)- muzică: clasică, ușoară, populară;  
f)- managementul afacerilor;  
g)- învãțământ; 
h)- mass-media:presa scrisă și audio-vizuală; 
i)- sport; 
j) caritate și protecție socială; 
k)-olimpiadele și concursurile școlare ; 
l)-alte domenii. 

 
Art.12.(1)Titlul "OMULUI ANULUI" se poate acorda cetățeanului 

considerat, în ultimul an încheiat, cel mai reprezentativ în viața municipiului 
Buzău, pentru performanțe, realizãri, rezultate deosebite, apreciate favorabil de 
comunitate. 

(2) Nu se acordă pentru întreaga activitate, ci doar pentru cea 
desfășuratã în anul încheiat. 

Art.13. Distincția "DIPLOMA DE ONOARE" se acordă: 
a)-personalităților locale, naționale sau internaționale care onorează prin 

vizitã și diverse acțiuni pozitive în viața municipiului Buzău; 
b)-personalitãților care au rezultate concrete în activitatea de lobby 

privind interesele municipiului Buzău și promovarea imaginii municipiului Buzău.  
Art.14. Premiile de fidelitate sunt conferite astfel: 
1.Distincția "DIPLOMA DE AUR"- familiilor domiciliate în municipiul 

Buzău, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 
2.Distincția "DIPLOMA DE DIAMANT"- familiilor domiciliate în municipiul 

Buzău, pentru împlinirea a 75 de ani de căsătorie neîntreruptă. 
Art.15.Criteriile specifice conferirii Distincției "DIPLOMA DE CENTENAR" 

sunt: 
a. –cetãțenie română; 
b. -domiciliul în municipiul Buzău; 
c. -100 de ani de viațã împliniți. 
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Capitolul III – Incompatibilități 
 

Art.16. (1) Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distincții 
persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) -sunt condamnate prin hotărăre judecătorească definitivă, pentru 
infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, alte fapte penale; 

b)- care sunt urmãrite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze 
care ar leza imaginea titlului/distincției; 

c)-au încãlcat cu bună-știință obligațiile prevăzute în legislația în vigoare 
în materia ocrotirii familiei (în cazul acordării/deținerii diplomei de fidelitate), 
existând documente doveditoare în acest sens (anchetă socială, hotărâre 
judecătorească, alte documente);  

(2) Persoanele care se găsesc în situațiile prevăzute la alineatul anterior, 
lit.a) și c), după caz: 

2.1.-nu pot obține titlul; 
2.2.-pierd titlul obținut. 
(3) În cazul persoanelor care se gsesc în situațiile prevăzute la alineatul 

(2), lit.b): 
a)-propunerea de acordare a titlului se suspendă până la clarificarea 

situației juridice. 
b)-se suspendă valabilitatea titlului/distincției până la clarificarea situației 

juridice. 
4) Consiliul Local al Municipiului Buzău adoptă o hotărâre motivată în 

sensul supendãrii/retragerii titlului/distincției în cazurile prevăzute în prezentul 
articol. 
 

Capitolul IV – Procedura  
 

Art.17.(1) Propunerea de nominalizare pentru acordarea titlurilor și/sau 
distincțiilor, are valoare de cerere și se depune de cel interesat la Serviciul 
Relații cu Publicul și Asociaþiile de Proprietari al Primăriei Municipiului Buzău. 

2)La cerere vor fi anexate următoarele acte: 
a) copie după actul de identitate (pașaport); 
b) curriculum vitae; 
c) certificate de cazier judiciar și fiscal; 
d)actul de deces al celui propus, după caz, copie vizată în conformitate 

cu originalul  de cei îndreptãțiți; 
e) scrisori de recomandare; 
f) o copie a certificatului de căsătorie , după caz; 
g) alte acte ce atestă meritul, după caz.  
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(3) Cererea și anexele necesare pot fi depuse de orice persoană fizică 

sau juridică. În cerere vor fi precizate în mod obligatoriu date privind 
nominalizatul, distincția pentru care este propus, domeniul, modalitățile de 
contactare a nominalizatului / aparținãtorilor și solicitantului. 

Art.18. Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituțopnală  din cadrul Primãriei Municipiului Buzău răspunde de 
organizarea sintetizării cererilor depuse, de verificarea documentelor și a 
datelor la care se face referire în cerere și de promovarea propunerilor de 
admitere sau de respingere a cererilor, elaborând în acest sens un raport de 
specialitate și, dupã caz, un proiect de hotărâre, după analiza candidaturilor, 
analiză efectuată împreunã cu membrii Comisiei pentru învățământ, sănătate, 
activități social-culturale, culte, familie și protecție copii și Comisiei juridice și de 
disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Art.19. Dacă sunt mai mulți nominalizați pentru Titlul de "Excelență" sau 
Titlul "Omul Anului", laureatul se va desemna de către Consiliul Local al 
Municipiului Buzău, prin vot secret, în ședință publică a comisiilor de 
specialitate. 

Art.20.(1) Proiectele de hotărâri privind conferirea distincțiilor se dezbat 
și se aprobă de către Consiliul Local, în condițiile legii. 

(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în același 
mandat decât în cazul modificării motivării și condițiilor întrunite de persoana 
candidatului. 

Art.21.-Nu este obligatorie acordarea anuală a tuturor titlurilor și 
distincțiilor prevãzute în prezentul regulament dacă membrii Comisiei pentru 
învãțământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii și 
Comisiei juridice și de disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Buzău 
consideră că nu există argumente suficiente pentru decernarea unui titlu/ unei 
distincții. 

Art.22. (1) Desfășurarea ceremoniei de decernare a titlurilor și distincțiilor 
are loc o dată pe an, de regulă, cu ocazia festivităților prilejuite de sărbãtorirea 
"Zilelor BUZÃULUI" sau în cadrul ședințelor extraordinare cu caracter festiv. 

(2) Titlurile sau distincțiile vor fi înmânate de către Primarul Municipiului 
Buzău. 

Art.23. Procedura înmânării titlului/distincției este întotdeauna publică și 
se desfășoară astfel:  

a) președintele de ședință anunță festivitatea care urmează să se 
desfășoare, în cazul în care conferirea are loc în ședință publică a Consiliului 
Local. În cazul în care conferirea titlului are loc în cadru festiv public, altul decât 
ședința Consiliului Local, moderatorul festivității va anunța momentul solemn 
care urmează. 

b) Primarul Municipiului Buzău prezintã expunerea de motive care a stat 
la baza propunerii de conferire a titlului/distincției.  
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c) Primarul Municipiului Buzău înmânează titlul/ distincția și o plachetă 

realizată în acest scop, persoanelor laureate sau persoanei care le reprezintă. 
d) Se dă cuvântul persoanei laureate sau, dacă titlul/ distincția se acordă 

post-mortem, reprezentantului acesteia. 
e) Pot lua cuvântul - dacă programul organizatoric permite- și alte 

persoane prezente care doresc să sublinieze meritele laureatului; 
Art.24. (1) Modelul titlurilor și distincțiilor se propune de către Serviciul 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Integrare Europeană  și se avizează 
de către Comisia pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, 
familie și protecție copii și Comisia juridică și de disciplină. 

(2) La elaborarea titlurilor/distincțiilor, următoarele mențiuni sunt 
obligatorii: 

a.- înscrierea denumirii Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
b.- imprimarea stemei municipiului; 
c.– menționarea Hotărârii Consiliului Local de conferire; 
d.- menționarea tipului titlului/distincþiei;  
e.– menționarea, în rezumat, a meritelor laureatului; 
f.- semnătura primarului; 
g.- ștampila și, după caz, sigiliul municipiului Buzău. 
(2) Titlul/distincția se înscriu de către Serviciul Resurse Umane, 

Prognoză, Organizare și Integrare Europeană  în registrul cu evidență a 
laureaților municipiului Buzău. 
 

Capitolul V–Drepturi dobândite de deținătorii titlurilor și distincțiilor 
 
      Art.25. Deținătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Municipiului 
Buzău la dezbaterea inițiativelor care privesc întreaga comunitate, în domeniul 
în care au fost laureați; 

b) dreptul de a participa la toate manifestãrile desfãºurate sub egida 
Consiliului Local al Municipiului Buzãu sau în care acesta este co-organizator; 

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestãrile cultural-sportive 
organizate de instituþiile aflate sub autoritatea Consiliului Local. 

d).-alte drepturi și recompense prevãzute în legi speciale și hotãrâri ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzãu. 

Art.26. Drepturile prevãzute la articolul precedent înceteazã în 
urmãtoarele situații: 

a) Decesul titularului, 
b) Retragerea titlului. 
c)-Suspendarea titlului. 
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Capitolul VI – Retragerea și suspendarea titlului sau distincției 
Art.27. Titlul se retrage în urmãtoarele situații: 
a)-atunci când, ulterior decernãrii, apar situații de incompati-bilitate 

prevãzute în prezentul regulament; 
b)-atunci când persoana laureatã produce prejudicii de imagine sau de 

altã naturã municipiului Buzãu, locuitorilor sãi sau țãrii. 
Art.28. Titlul se retrage de cãtre Consiliul Local al Municipiului Buzãu, 

dupã urmãtoarea procedurã: 
a) este sesizat Consiliului Local al Municipiului Buzãu de cãtre 

persoanele menționate la art. 3; 
b) dezbaterea cazului se desfãșoarã în cadrul Comisia pentru 

învãțãmânt, sãnãtate, activitãți social-culturale, culte, familie și protecție copii și 
Comisia juridicã și de disciplinã; 

c) La ședința consiliului va fi invitat deținãtorul titlului, iar dacã va fi 
prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa; 

d).-Titlul se retrage prin hotãrâre a Consiliului Local, adoptatã în 
condițiile legii;  

e).-Hotãrârea de retragere a titlului intrã în vigoare la data aducerii la 
cunoștințã publicã. 

Art.29.(1) Prin hotãrâre a Consiliului Local al Municipiului Buzãu, 
adoptatã în condițiile legii, se suspendã valabilitatea titlului/distincției, pentru 
perioadã determinatã, în cazul prevãzut la art.16 alin. (1), lit.”b”.  

(2) Suspendarea înceteazã la data comunicãrii cauzelor care au 
determinat suspendarea.   
 

Capitolul VII - Indatoriri ale decernaților 
 

Art.30. Laureații au datoria de a promova și apãra imaginea Buzãului și 
de a se abține de la orice conduitã care ar aduce prejudicii municipiului Buzãu. 

Art.31. Fiecare cetãțean de onoare va planta un copac, într-un parc 
public, desemnat de Primãria Municipiului Buzãu, pe care va fi aplicatã o 
plãcuțã cu numele acestuia. 
 

Capitolul VIII – Dispoziții finale 
 

Art.32. Informațiile publice referitoare la cetãțenii de onoare vor fi 
publicate și în format electronic, pe site-ul Primãriei Municipiului Buzãu, la 
rubrica special deschisã. 

Art.33. Laureații se legitimeazã în baza unui înscris denumit brevet, 
semnat de cãtre Primarul Municipiului Buzãu, ștampilat, de dimensiunile cãrții 
de identitate, care conține fotografia laureatului și datele cerute pentru 
elaborarea titlului/distincției, cu excepția consemnãrii meritelor laureatului.  

 
 
 
 



 
                                                                     ANEXA nr. 4  
                                     la Hotărârea nr.267din 30 octombrie 2008  
                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

CETATENI DE ONOARE 
            1. Adela Petre 
            2. Valerian Constantinescu - decedat                   
            3. Constantin Căpățână  
            4. Gheorghe Coman - decedat                   
            5. Jean Pierre van der Meiren 
            6. Vasile Voiculescu -post -mortem  
            7. Vasile Dinu - post - mortem 
            8. Emil Grădinescu 
            9. Silviu Neguț 

 10. Mihai Stănescu 
  11.    Mihaela Runceanu -  post –mortem 
  12. Gheorghe Ciobanu 
  13. Stefan Bârsănescu - post –mortem 
  14. Radu Cârneci 
  15. Dumitru Ion Dincă 
  16. Gheorghe Istrate 
  17. Alexandru Oproiescu 
  18. Gheorghe Oprea 
  19. Nicolae Peneș 
  20. Florentin Popescu 
  21. Stefan Stănescu 
  22. Nicole Cabel 
  23. Valeriu Nicolescu 
  24. Bucur Chiriac 
  25.    Emil Pricopescu 
  26.    Ion Caraion - post –mortem 
  27.    Margareta Sterian - post –mortem 

          28.    Benone Sinulescu 
          29.    Pietrăreanu Adriana 
          30.    Valeriu Sușnea 
 31.    Passionaria Stoicescu 
 32.    Dionisie Romano - post – mortem 
 33.    Gheorghe Tăttărăscu - post – mortem 
 34.    Bazil Iorgulescu - post – mortem 
 35.    Alexandru Marghiloman -post – mortem 
 36.   George Emil Palade 
 37.   Ion Gheorghe 
 38.   Ifrim Marin 
 39.   Penu Cornel 
 40.   Chifu Valter Corneliu 
 41.   Bucur Chiriac  

OMUL ANULUI 2007 - Bucur Chiriac 



 
                   
                                                              ANEXA nr. 5  
                                        la Hotărârea nr.267 din 30 octombrie 2008  
                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORASE INFRATITE CU MUNICIPIUL BUZAU 
 
 
 
 
 
 1.- Oudenaarde – Belgia – în anul 1991 
 
 2.- Agios Dimitrios – Ahikis – Atena – recia – în anul 2006. 

 
3.- Orașul Baoji – provincia Shaanxi – China – în anul 2007 

 
 
 
 
 
 

ALTE INFRATIRI 
 

 
 
 
 1.- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău 2008 " 
 
 2.- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară " Sărata Monteoru " Buzău. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       ANEXA nr. 6 
                                    la Hotărârea nr.        din 30 octombrie 2008  
                                      a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 

COMPONENTA 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU 

 
 

1.- Alexa Petrică       
          2.- Anghel Ovidiu       

 3.- Bădulescu Dorin – Valeriu    
 4.- Bârlă Fănică      

5.- Ciolacu Ion – Marcel     
6.- Diaconiță Cornel       

7.- Dinu Ilie       
8.- Dumitru Eugen       

  9.- Dunel Alexandru      
10.- Frânculescu Neculai     

11.- Ioniță Victor-Stefan     
12.- Iovan Cosmin      
13.- Lazăr Iulian – Sorin     

14.- Matei Marin       
15.- Mihalașcu Gabriel     
16.- Musceleanu Constantin    
17.- Negoiță Iulius-Paul     
18.- Pricop Karmencita     

19.- Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin  
20.- Rădulescu Bruno       
21.- Romanescu Cristinel     
22.- Serban Nicolae      
23.- Topcian Costel      

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                  ANEXA nr. 7  
                                    la Hotărârea nr.267din 30 octombrie 2008  
                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

        
L I S T A  

străzilor din municipiul Buzău  
 

Str. Agriculturii 
Fd. Agrișelor 
Str. Albinelor 
Str. Grigore Alexandrescu 
Str. Apolon 
Str. Almașului 
Str. Ardealului 
Str. Arieșului 
Str. Armoniei 
Str. Asachi Gheorghe 
Piața Aviatori 
Aleea Arinului 
Str. Aurorei 
Str. Andreescu Ion 
Intr. Aerodromului 
Str. Dr. Babeș Victor 
Bdul Al. Averescu Mareșal 
Bdul Bălcescu Nicolae 
Str. Băenuțiu Simion 
Intrarea Bazalt 
Str. Bazalt 
Str. Beldiceanu Nicolae 
Fd. Berzei 
Str. Bicaz 
Str. Bistriței 
Str. Bradului 
Sos. Brăilei 
Str. Brâncoveanu Constantin 
Aleea Sporturilor 
Str. Bucegi 
Str. Buga Iordache 
Str. Col. Buzoianu Ion 
Str. Bâsca Mare 
Str. Bâsca Mică 
Aleea Bâsca 
Alei acces trotuare și parcări Cartier Broșteni 
Str. G-ral Grigore Baștan   
Str. Călărași 



Str. Călmățui 
Str. Caloian Vasile 
Str. Cantemir Dimitrie 
Str. Căpșunelor 
Str. Caragiale Luca Ion 
Str. Caraiman 
Str. Cărămidari 
Str. Carpați 
Aleea Castanilor 
Pasaj Central 
Str. Cerbului 
Str. Cercului 
Str. Chiristigii 
Str. Câlnău 
Aleea Cimbrului 
Str. Ciochinescu 
Str. Clemenței 
Str. Clujului 
Str. Coloniilor 
Str. Columbelor 
Str. Cometei 
Str. Constituției 
Str. Conta Vasile 
Str. Coșbuc George 
Intrarea Cosmin 
Str. Costinescu Ion 
Str. Creangă Ion 
Str. Crinului 
Str. Crișan 
Str. Crișului 
Str. Crizantemelor 
Str. Culturii 
Str. Cuza Vodă 
Aleea Chiristigii 
Aleea Caisului 
Aleea Chimiei 
Aleea Crângului 
Alei trotuar Cartier Crâng 2 
Piața Daciei 
Fnd. Daliei 
Str. Davila Carol 
Fnd. Deltei 
Str. Democrației 
Str. Depoului 
Str. Depozitului 
Str. Dimineții 



Str. Doja Gheorghe 
Str. Dornei 
Str. Dorobanți 
Str. Dreaptă 
Str. Dreptății 
Str. 13 Decembrie 
Aleea Dumbrava 
Str. 22 Decembrie 
Str. 1 Decembrie 1918 
Str. Ciucurete 
Alei acces trotuar și parcări Cartier Dorobanți I 
Alei acces și parcări Cartier Dorobanți II 
Str. Ecoului 
Str. Elocinței 
Str. Eminescu Mihai 
Alei acces trotuar și parcări Cartier Episcopiei 
Str. Eroilor 
Aleea Episcopiei 
Str. Făgetului 
Str. Filantropiei 
Str. Filipescu Dimitrie 
Aleea Florilor 
Str. Foișor 
Fd. Fragilor 
Str. Frasinului 
Str. 16 Februarie 
Str. Frăsinet 
B.dul Gării 
Str. Ghioceilor 
Str. Gârlași 
Str. Gârlei 
Str. Gloriei 
Str. Lt. Godeanu Ion 
Str. Golea Vasile 
Str. Golescu Alexandru 
Str. Golescu Dinicu 
Str. Grădeanu Vasile 
Str. Grădinelor 
Str. Grăniceri 
Str. Grâșorului 
Aleea Grădinelor 
Aleea Gutuiului 
Str. Haiducului 
Str. Spiru Haret 
Str. Horticolei 
Aleea Industriilor 



Intr. Iazul Morilor 
Str. Înfrățirea 
Str. Ionescu Raicu 
Str. Iorgulescu Bazil 
Str. Ipătescu Ana 
Str. Iazului 
Str. Isvor 
Str. Kogălniceanu Mihail 
Intr. Lăstunului 
Str. Lazăr Ghorghe 
Str. Leului 
Str. Libertății 
Str. Liliacului 
Aleea Livezilor 
Str. Luceafărului 
Str. Luminii 
Str. Lunei 
Str. Lupeni 
Intr. Luminișului 
Str. G.ral Magheru Gheorghe 
Str. Măghiran 
Str. Mărășești 
Str. Mărăști 
Str. Mărgăritarelor 
Str. Martirilor 
Str. Maximilian Vladimir 
Str. Merișorului 
Str. Mesteacănului 
Str. Mică 
Fd. Milcov 
Str. Mioriței 
Str. Miron Costin 
Str. Molidului 
Str. Morilor 
Str. Moșoiu Panait 
Str. Muncii 
Str. Mureșan Suciu 
Str. Murgului 
Str. Napoca 
Str. Narciselor 
Str. Neculuță Teodor 
Str. Negrească 
Str. Negruzzi Costache 
Str. Nimfelor 
Str. Nucului 
Str. Nufărului 



Str. Obor 
Str. Oilor 
Str. Oituz 
Str. Oltețului 
Str. Oltului 
Str. Orizontului 
Str. Ostrovului 
Str. Ovidiu 
Str. Păcii 
Str. Păltiniș 
Str. Panduri 
Str. Pann Anton 
Aleea Parâng 
Str. Parâng 
Str. Pasajului 
Str. Petrescu I.D. 
Str. Patriei 
Str. Păun Pincio Ion 
Str. Penteleu 
Fd. Pescăruș 
Intr. Pescăruș 
Str. Petroșani 
Str. Petru Maior 
Str. Pictorilor 
Str. Piersicului 
Str. Pinului 
Str. Plantelor 
Str. Plevnei 
Aleea Plopilor 
Str. Popa Tun 
Str. Poștei 
Str. Primăverii 
Str. Proiectată 
Str. Profesorilor 
Str. Progresului 
Str. Proletarilor 
Str. Prosperității 
Str. Prutului 
Str. Pietrosele 
Aleea Parcului 
Str. Papadat Bengescu H 
Aleea Parcul Tineretului 
Sos. Pogoanele 
Str. Răchitei 
Str. Rădulescu Heliade Ion 
Str. Rahovei 



Str. Răscoalei 
Str. Războieni 
Str. Renașterii 
B.dul Republicii 
Str. Romaniței 
Fd. Rozelor 
Str. Russo Alecu 
Str. Sahia Alexandru 
Fd. Sălciilor 
Fd. Salcâmilor 
Str. Salvării 
Str. șantierului 
Str. Saturn 
Str. Saturn Linie 
Str. Scânteii 
Str. Sculpturii 
Str. Simila 
Str. Sion Gheorghe 
Str. Decebal 
Str. Slănic 
Fnd. Soimului 
Str. Sperenței 
B.dul Stadionului 
Str. Stăvilarului 
Str. Stefu Pompiliu 
Str. Stelei 
Str. Stupăriei 
Str. Soarelui 
Aleea Stejarului 
Aleea Scolilor 
Aleea Serelor 
Soseaua Spătaru 
Str. Sf. Sava Gotu 
Fnd. Scoalei 
Str. Broșteni 
Aleea Sculpturii 
Str. Tăbăcari 
Piața Teatrului 
Aleea Teilor 
Str. Telegescu 
Str. Tenor Leonard 
Str. Teodoroiu Ecaterina 
Str. Timotei Cipariu 
Str. Toamnei 
Aleea Trandafirilor 
Str. Transilvaniei 



Fnd. Trifoiului 
Str. Triumfului 
Str. Tunel 
Str. Turdei 
Intr. Trifoiului 
Intr. Transilvaniei 
Str. Umbrelor 
B.dul Unirii 
Str. Urziceni 
Fd. Uzinei 
Str. Unirii 
Str. Văcărescu Enăchiță 
Str. Verii 
Intr. Vicatus Gogu 
Fnd. Victoriei 
Str. Victoriei 
Str. Viilor 
Aleea Viitorului 
Str.Vânători 
Fd. Viorelelor 
Fd. Virtuții 
Str. Vișeu 
Str. Vișinului 
Str. Vladimirescu Tudor 
Str. Vlahuță Alexandru 
Str. Vlaicu Aurel 
Str. Vlăsiei 
Str. Vuia Traian 
Str. Vulcani 
Str. Vulturului 
Str. Zambilelor 
Str. Zefirului 
Str. Zimbrului 
Str. Voiculescu Vasile 
Str. Griviței 
Str. Alexandru cel Bun 
Str. Titulescu Nicolae 
Piața 24 Ianuarie 
Str. Varga Ecaterina 
Aleea Insulei 
Aleea Măgurei 
B.dul 1 Decembrie 1918 
Aleea Moara cu Plopi 
Str. Lt. Iacob Gheorghe 
Str. Ion Băieșu 
Alei acces, trotuar, parcări Cartier Micro V 



Str. Marghiloman Alexandru 
Fd. Viilor 
Str. Veteranilor 
Str. Hangarului 
Pod Drăgaica 
Pod Metalurgica 
Pod Horticolei 
Sos. Nordului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


	29.    Pietrăreanu Adriana
	30.    Valeriu Sușnea

