ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate
„Construire și modernizare stații autobuz în municipiul Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară:
Având în vedere:
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul
469/CLM/03.12.2019;
- raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 148.680/03.12.2019;
- 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. 78/2019 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 ulteriore;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulteriore.
În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate „Construire și modernizare
stații autobuz în 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 „Construire și modernizare stații autobuz în Municipiul
Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CU ATRIBUŢII DELEGATE,
Elena Camelia Toma

Buzău, 12 decembrie 2019
Nr. 362

Această Hotărăre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa
din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu
art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi
pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23
consilieri prezenţi la şedinţă.

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. 362 din 12 decembrie 2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
„Construire si modernizare statii autobuz in Municipiul Buzau”

• Valoarea totală a investiţiei :

•

Durata de execuţie :

4.856.522,16 lei , cu TVA

10 luni

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 469/CLM/03.12.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate
„Construire si modernizare statii autobuz in Municipiul Buzau”
In vederea realizarii obiectivului investitional propus prin prezentul
proiect, a fost analizata situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovarii investitiei, intreaga analiza fiind detaliata in cadrul prezentului
Studiu de Fezabilitate.
Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale
procesului de integrare europeană (fiind strâns legat de crearea si finalizarea
pietei interne, care promovează ocuparea fortei de muncă si cresterea
economică) si se numără printre primele domenii de politică comună ale
Uniunii Europene.
Principalele probleme cu care se confrunta municipiul Buzau in
domeniul infrastructurii de transport se refera la :
-lipsa statiilor de autobuz acoperite
-statiile de transport existente nu sunt amenajate corespunzator, ceea ce
conduce la scaderea activitatii acestui mod de transport
-lipsa informatiilor de calatorie in timp real pentru calatori
Proiectul de investitii ”Construire si modernizare statii autobuz”
reprezintă un pas important în atigerea obiectivul general al Strategiei de
dezvoltare a municipiului Buzau , respectiv cresterea calitatii vietii locuitorilor
municipiului si transformarea lui intr-un centru economic competitiv prin
utilizarea eficienta a resurselor fizice si umane.
Investitiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea
populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri si
calatori, îmbunătătirea accesului pe pietele regionale, cresterea eficientei
activitătilor economice, economisirea de energie si timp, creând conditii
pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive.
Prin proiect se propune realizarea de adaposturi pentru calatori, prin
inlocuirea celor existente sau prin propunerea unor locatii noi.Se propun 81
de statii de calatori noi, de sase tipuri si 30 panouri digitale de informare.
Structura de rezistenta va fi din fundatii de beton pe care se vor
prinde cu conexpanduri din inox stalpii din teava. Acoperisul si peretii laterali
vor fi din sticla securizata transparenta .Sub copertina vor fi asigurate locuri

de stat josprin montarea prin sudura pe structura metalica a statiei a unor
bancute metalice cu sezutul din lemn protejat cu lac ecologic.
Panourile digitale vor fi amplasate pe platforme de beton si fixate de
fundatie cu conexpanduri din inox.
Statiile vor fi dotate cu sistem de supraveghere video .
Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local
si din alte surse legal constuituite, conform listelor de investitii aprobate
potrivit legii.
Faţă de cele prezentate mai sus , s-a intocmit alăturatul proiect de
hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată .

PRIMARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice
Nr. 148.680/03.12.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate
„Construire si modernizare statii autobus in Municipiul Buzau
Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale
procesului de integrare europeană (fiind strâns legate de crearea si
finalizarea pietei interne, care promovează ocuparea fortei de muncă si
cresterea economică) si se numără printre primele domenii de politică
comună ale Uniunii Europene.
Principalele probleme cu care se confrunta municipiul Buzau in domeniul
infrastructurii de transport se refera la :
-lipsa statiilor de autobuz acoperite
-statiile de transport existente nu sunt amenajate corespunzator, ceea ce
conduce la scaderea activitatii acestui mod de transport
-lipsa informatiilor de calatorie in timp real pentru calatori
Proiectul de investitii ”Construire si modernizare statii autobuz”
reprezintă un pas important în atigerea obiectivul general al Strategiei de
dezvoltare a municipiului Buzau , respectiv cresterea calitatii vietii locuitorilor
municipiului si transformarea lui intr-un centru economic competitiv prin
utilizarea eficienta a resurselor fizice si umane.
Investitiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populatiei
si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri si calatori,
îmbunătătirea accesului pe pietele regionale, cresterea eficientei activitătilor
economice, economisirea de energie si timp, creând conditii pentru
extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive.
Prin proiect se propune realizarea de adaposturi pentru calatori, prin
inlocuirea celor existente sau prin propunerea unor locatii noi.Se propun 81
de statii de calatori noi, de sase tipuri si 30 panouri digitale de informare.
Structura de rezistenta va fi din fundatii de beton pe care se vor prinde
cu conexpanduri din inox stalpii din teava. Acoperisul si peretii laterali vor fi
din sticla securizata transparenta .Sub copertina vor fi asigurate locuri de stat
josprin montarea prin sudura pe structura metalica a statiei a unor bancute
metalice cu sezutul din lemn protejat cu lac ecologic.
Panourile digitale vor fi amplasate pe platforme de beton si fixate de
fundatie cu conexpanduri din inox.
Statiile vor fi dotate cu sistem de supraveghere video .

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local
si din alte surse legal constuituite, conform listelor de investitii aprobate
potrivit legii.
Tinand cont de competentele de aprobare ale consiliilor locale s-a
intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe
ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

Şef Serviciu Investiţii, Achizitii Publice
Aurelia Turcoman

