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I. STAREA ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI 

BUZĂU, ÎN ANUL 2019 

 

  

        În anul 2019 municipiul Buzău a  fost evaluat de Fitch Ratings  - una dintre cele 

mai importante agenții de rating din lume – și i s-a acordat un rating pe termen lung  

de   "BBB-". 

 

 

  
 

 

       Veniturile municipiului Buzău sunt în creştere, oraşul fiind pe un traseu clar de 

dezvoltare, iar cheltuielile sunt ţinute sub control eficient în permanenţă. 

Ratingul Buzăului este identic cu cel al Bucureştiului, Oradei şi Braşovului şi doar cu 

o treaptă sub Milano. 

       În topul realizat de revista Forbes, ”40 cele mai bune orașe pentru afaceri”,  în 

ultimii ani, municipiul Buzău a fost situat pe următoarele locuri: 

        - 2019: locul 28 

        - 2018:  locul 21 

        - 2016:  locul 37. 

      Cele 10 criterii luate în calcul pentru departajarea orașelor au fost următoarele: 

         1. produsul intern brut pe județ 

         2. produsul intern brut pe cap de locuitor 

         3. societățile comerciale cu capital străin 

         4. câștigul salarial 

         5. șomajul 

 
BBB- 

 



 

8 
 

     6. numărul întreprinderilor active 

     7. infrastructura rutieră 

     8. infrastructura feroviară 

     9. stocul de locuințe 

    10. unitățile de învățământ 

 

Top 100 de firme din județul Buzău, în 2019, 
după cifra de afaceri 

 

Nr.  
crt. 

Firma Cifra de afaceri 
(RON) 

Cifra de afaceri 
(EUR) 

milioane 

1 BUNGE ROMANIA SRL 
 

2 miliarde lei 447,3  

2 AAYLEX PROD S.A. 
 

537 milioane lei 122  

3 GREENFIBER INTERNATIONAL SA 
 

387,5 milioane lei 88,1  

4 GETICA 95 COM SRL 
 

384,5 milioane lei 87,4  

5 SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL 
 

300 milioane lei 68,2  

6 DUCTIL STEEL S.A. 
 

297,8 milioane lei 67,7  

7 GREENTECH SA 268,1 milioane lei 60,9  
 

8 AVICOLA BUZAU SA 
 

261,9 milioane lei 59,5  

9 AGRINVEST SRL 
 

249,9 milioane lei 56,8  

10 SOUFFLET MALT ROMANIA SA 
 

237 milioane lei 53,9  

11 GLASSCORP SA 
 

219,2 milioane lei 49,8  

12 ROMCARBON SA 
 

200,7 milioane lei 45,6  

13 DUCTIL SA 
 

198,7 milioane lei 45,2  

14 VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS 
ROMANIA S.A. 
 

176,3 milioane lei 40,1 milioane euro 

15 ALMATAR TRANS SRL 
 

122,2 milioane lei 27,8 milioane euro 

16 VP CEREALE BZ SRL 116,7 milioane lei 26,5 milioane euro 
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17 INDUSTRIA FILATI BUZĂU SRL 
 

109,9 milioane lei 25 milioane euro 

18 FORJA ROTEC SRL 
 

107,7 milioane lei 24,5 milioane euro 

19 GENERAL AGRO COM SERVICE SRL 
 

102,9 milioane lei 23,4 milioane euro 

20 GREENWEEE INTERNAŢIONAL SA 
 

100,6 milioane lei 22,9 milioane euro 

21 EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. 
 

100,4 milioane lei 22,8 milioane euro 

22 CLINICA SANTE SRL 
 

96,4 milioane lei 21,9 milioane euro 

23 LIVINGJUMBO INDUSTRY SA 
 

87,3 milioane lei 19,8 milioane euro 

24 ROMCONSTRUCT A G SRL 
 

86,8 milioane lei 19,7 milioane euro 

25 AGRO-EST MUNTENIA SRL 
 

84 milioane lei 19,1 milioane euro 

26 LUCSOR IMPEX SRL 
 

82,9 milioane lei 18,8 milioane euro 

27 GLOBAL CASH & CARY SRL 
 

79,7 milioane lei 18,1 milioane euro 

28 MARINA SRL 
 

72,4 milioane lei 16,4 milioane euro 

29 NEXT ECO RECICLYNG S.R.L. 
 

71,1 milioane lei 16,2 milioane euro 

30 MARCOS PROVIT S.A. 69,7 milioane lei 15,8 milioane euro 

31 SLIK IMPEX SRL 
 

67,3 milioane lei 15,3 milioane euro 

32 DISTRIB EXPERT S.R.L. 
 

66,6 milioane lei 15,1 milioane euro 

33 MSD COM SRL 
 

66,3 milioane lei 15,1 milioane euro 

34 
 

TOTAL DISTRIBUTION GRUP 
PRODIMPEX SRL 
 

65,6 milioane lei 14,9 milioane euro 

35 BOROMIR PROD SA 
 

62,3 milioane lei 14,2 milioane euro 

36 LUSCAN COM SRL 
 

62,3 milioane lei 14,2 milioane euro 

37 COMPANIA DE APĂ SA 
 

62,2 milioane lei 14,1 milioane euro 

38 MCM PETROL SRL 
 

56,9 milioane lei 12,9 milioane euro 

39 FRANCISC IMPORT EXPORT SRL 
 

56 milioane lei 12,7 milioane euro 

40 ANGROSISTUL S.R.L. 
 

53,6 milioane lei 12,2 milioane euro 
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41 AGRISAN SRL 
 

52,9 milioane lei 12 milioane euro 

42 ELCAR GID SRL 
 

51,8 milioane lei 11,8 milioane euro 

43 EXIMPROD GRUP S.A. 
 

51,5 milioane lei 11,7 milioane euro 

44 VIS CAMPI SRL 
 

51 milioane lei 11,6 milioane euro 

45 CERAX AGRO GLOBAL SRL 
 

50,8 milioane lei 11,6 milioane euro 

46 SUPERLIT ROMÂNIA SA 
 

50,6 milioane lei 11,5 milioane euro 

47 MARTELLI EUROPE SRL 
 

50,1 milioane lei 11,4 milioane euro 

48 RIMNICOMB SRL 
 

49,8 milioane lei 11,3 milioane euro 

49 CONCAS SA 
 

49,6 milioane lei 11,3 milioane euro 

50 TRANS ALICOM 2000 SRL 
 

49,1 milioane lei 11,2 milioane euro 

51 NIKMOB S.A. 
 

48,9 milioane lei 11,1 milioane euro 

52 GENERAL MEMBRANE S.A. 
 

48,6 milioane lei 11 milioane euro 

53 BETA SA 
 

47,4 milioane lei 10,8 milioane euro 

54 PETRIŞOR SRL 
 

46,1 milioane lei 10,5 milioane euro 

55 MCA COMERCIAL SRL 
 

46,1 milioane lei 10,5 milioane euro 

56 ALASCOM SRL 
 

45,3 milioane lei 10,3 milioane euro 

57 BIAN SRL 
 

42,9 milioane lei 9,7 milioane euro 

58 RING TEXTILE PRODUCTION RTP 
SRL 
 

42,1 milioane lei 9,6 milioane euro 

59 VIS AGRI SRL 
 

40 milioane lei 9,1 milioane euro 

60 LABORATOR EXPERT SRL 
 

39,9 milioane lei 9,1 milioane euro 

61 NOUA TEI COM SRL 
 

39,7 milioane lei 9 milioane euro 

62 RER SUD S.A. 
 

39,6 milioane lei 9 milioane euro 

63 DRAGMAT SRL 
 

38,9 milioane lei 8,8 milioane euro 

64 PROMETAL STEEL ENGINEERING 
SRL 

36,9 milioane lei 8,4 milioane euro 
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65 IRIS PHARM SRL 
 

36,7 milioane lei 8,3 milioane euro 

66 REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
RAM RA 
 

36,5 milioane lei 8,3 milioane euro 

67 LEGUME FRUCTE BUZAU SA 
 

35,7 milioane lei 8,1 milioane euro 

68 UNIVERSAL LE BIG SRL 
 

35,5 milioane lei 8,1 milioane euro 

69 HORECO IMPEX SRL 
 

35,2 milioane lei 8 milioane euro 

70 VOESTALPINE BOHLER WELDING 
ROMANIA SRL 

34,4 milioane lei 7,8 milioane euro 

71 METRO MAX COM S.R.L. 
 

33,9 milioane lei 7,7 milioane euro 

72 TATCOM INVEST SRL 
 

33,9 milioane lei 7,7 milioane euro 

73 AGRO BIAMAD COMPANY S.R.L. 
 

33,4 milioane lei 7,6 milioane euro 

74 MECAN CONSTRUCT SA 
 

32,8 milioane lei 7,5 milioane euro 

75 METALPRES ROM S.R.L. 
 

32,7 milioane lei 7,4 milioane euro 

76 NELBINVEST SRL 
 

31,4 milioane lei 7,1 milioane euro 

77 VOINEA CONSTRUCT SRL 
 

31,4 milioane lei 7,1 milioane euro 

78 METAL SOMET SA 
 

31,1 milioane lei 7,1 milioane euro 

79 SILO AGRIGRUP SRL 
 

30,4 milioane lei 6,9 milioane euro 

80 TEHNOMET SA 
 

29,9 milioane lei 6,8 milioane euro 

81 EFE ENERGY SRL 
 

29,5 milioane lei 6,7 milioane euro 

82 HADES PETROL LDV SRL 
 

28,5 milioane lei 6,5 milioane euro 

83 RAFICON TRADE SRL 
 

27,2 milioane lei 6,2 milioane euro 

84 CLUB BILIARD I & SV SRL 
 

26,8 milioane lei 6,1 milioane euro 

85 COMAT AUTOBENZ S.R.L. 
 

26 milioane lei 5,9 milioane euro 

86 LONDON FASHION SRL 
 

25,8 milioane lei 5,9 milioane euro 

87 ADVANCED COMFORT SYSTEMS 
ROMÂNIA SRL 
 

25,7 milioane lei 5,9 milioane euro 
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88 MULTIPROD ENERGO SRL 
 

25,4 milioane lei 5,8 milioane euro 

89 M C A COM INTERNATIONAL S.R.L. 
 

25,3 milioane lei 5,8 milioane euro 

90 MOLIDUL IMPEX SRL 
 

25,2 milioane lei 5,7 milioane euro 

91 URBIS SERV SRL 
 

24,8 milioane lei 5,6 milioane euro 

92 TRITON IMPEX SRL 
 

24,8 milioane lei 5,6 milioane euro 

93 D&S PARTNERS CONSULT SRL 
 

24,2 milioane lei 5,5 milioane euro 

94 MERIDIAN AGROIND SRL 
 

24,1 milioane lei 5,5 milioane euro 

95 ROTEC SA BUZAU 
 

23,5 milioane lei 5,4 milioane euro 

96 ROMOIL 2003 SRL 
 

23,4 milioane lei 5,3 milioane euro 

97 REL COM 95 SRL 
 

23,3 milioane lei 5,3 milioane euro 

98 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL 
 

22,9 milioane lei 5,2 milioane euro 

99 LEU AQUACULTURĂ SRL 
 

22,9 milioane lei 5,2 milioane euro 
 

100 MTC MINERAL TRADING COMPANY 
SRL 
 

22,6 milioane lei 5,1 milioane euro 

 

 

 

Top 100 de firme din județul Buzău, în 2019,  
după profitul net 

 

Nr.  
crt. 

Firma Profit net 
(RON) 

Profit net 
(EUR) 

1 VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS 
ROMANIA S.A. 

 

20,1 milioane lei 4,6 milioane euro 

2 GREENFIBER INTERNATIONAL SA 
 

19,5 milioane lei 4,4 milioane euro 

3 SOUFFLET MALT ROMANIA SA 
 

15,9 milioane lei 3,6 milioane euro 

4 FORJA ROTEC SRL 
 

14,6 milioane lei 3,3 milioane euro 

5 GETICA 95 COM SRL 
 

10,6 milioane lei  2,4 milioane euro 
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6 AGRINVEST SRL 
 

9,5 milioane lei  2,2 milioane euro 

7 CLINICA SANTE SRL 
 

8,9 milioane lei 2 milioane euro 

8 EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. 
 

7,3 milioane lei  1,7 milioane euro 

9 GLOBAL CASH & CARY SRL 
 

6,8 milioane lei 1,5 milioane euro 

10 AAYLEX PROD S.A. 
 

6,8 milioane lei 1,5 milioane euro 

11 VIS CAMPI SRL 
 

6,3 milioane lei 1,4 milioane euro 

12 AGRISAN SRL 
 

5,9 milioane lei  1,3 milioane euro 

13 BOROMIR PROD SA 
 

5,8 milioane lei 1,3 milioane euro 

14 VIS AGRI SRL 
 

5,4 milioane lei  1,2 milioane euro 

15 COMPANIA DE APĂ SA 
 

5,2 milioane lei 1,2 milioane euro 

16 PARTENOPE FRUTTA SRL 
 

4,9 milioane lei  1,1 milioane euro 

17 ROMCARBON SA 
 

4,8 milioane lei  1,1 milioane euro 

18 MECAN CONSTRUCT SA 
 

4,7 milioane lei 1,1 milioane euro 

19 MSD COM SRL 
 

4,3 milioane lei 981.403 euro 

20 SLY NUTRIŢIA SRL 
 

4,1 milioane lei 936.799 euro 

21 GREENWEEE INTERNAŢIONAL SA 
 

4 milioane lei  917.948 euro 

22 RAFICON TRADE SRL 
 

3,9 milioane lei 896.783 euro 

23 LEX PROTECT BUZĂU SRL 
 

3,9 milioane lei 894.799 euro 

24 EUROSTING AAW INDUSTRY SRL 
 

3,6 milioane lei 822.065 euro 
 

25 HEFE ARTIZAN SRL 
 

3,5 milioane lei 786.767 euro 

26 LIVING PLASTIC INDUSTRY SRL 
 

3,4 milioane lei  782.542 euro 

27 NEXT ECO RECICLYNG S.R.L. 
 

3,3 milioane lei 760.613 euro 

28 GENERAL MEMBRANE S.A. 
 

3,3 milioane lei 758.262 euro 

29 NOUA TEI COM SRL 
 

3,3 milioane lei 749.604 euro 
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30 EXIMPROD GRUP S.A. 
 

3,1 milioane lei 707.873 euro 

31 MULTIPROD ENERGO SRL 
 

3,1 milioane lei  700.862 euro 

32 TRAVERTEC S.R.L. 
 

3,1 milioane lei 698.094 euro 

33 MOLIDUL IMPEX SRL 
 

3 milioane lei 688.838 euro 

34 COMPANIA DE PRODUCŢIE 
FEROVIARĂ SRL 
 

3 milioane lei 687.925 euro 

35 ROMCONSTRUCT A G SRL 
 

3 milioane lei 685.336 euro 

36 SOUFFLET FACILITIES ROMANIA 
SRL 
 

3 milioane lei 679.348 euro 

37 ION IACOB S.R.L. 
 

3 milioane lei 670.892 euro 

38 TIPOGRUP PRESS SRL 
 

2,9 milioane lei 650.648 euro 

39 REPSOND COMPANY SRL 
 

2,8 milioane lei 632.418 euro 

40 AGRO NICOLESCU SRL 
 

2,7 milioane lei 623.625 euro 

41 DISTRIB EXPERT S.R.L. 
 

2,6 milioane lei  600.474 euro 

42 GEDA COM SRL 
 

2,6 milioane lei 585.768 euro 

43 DOBRE ALEXION SRL 
 

2,5 milioane lei 573.037 euro 

44 MARCOS PROVIT S.A. 
 

2,5 milioane lei 571.718 euro 

45 PIETROASA SA 
 

2,5 milioane lei 563.993 euro 

46 FARMAPLANT SRL 
 

2,5 milioane lei 556.949 euro 

47 ROMOIL 2003 SRL 
 

2,4 milioane lei 548.129 euro 

48 DEVALEX SRL 
 

2,4 milioane lei  547.585 euro 

49 POWER BUSINESS OFFICE 
BUILDING SRL 
 

2,3 milioane lei 533.399 euro 

50 RER SUD S.A. 
 

2,3 milioane lei 528.579 euro 

51 AZERRO 2007 SRL 
 

2,2 milioane lei 506.499 euro 

52 METAL ADION SRL 
 

2,2 milioane lei  505.696 euro 
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53 ROTTA NATURA SA 
 

2,2 milioane lei 500.645 euro 

54 ROMTERA PRODUCT SRL 
 

2,2 milioane lei 489.130 euro 

55 BIAN SRL 
 

2,1 milioane lei 479.048 euro 

56 HORECO IMPEX SRL 
 

2,1 milioane lei 472.348 euro 

57 GENERAL AGRO COM SERVICE 
SRL 
 

2 milioane lei 459.347 euro 

58 AGRORADMIR SRL 
 

2 milioane lei 458.018 euro 

59 TV SAT 2002 SRL 
 

2 milioane lei 454.859 euro 

60 RECICLING CD 2007 S.R.L. 
 

2 milioane lei 453.985 euro 

61 B A N AGROTRANS SRL 
 

2 milioane lei 451.653 euro 

62 SNICK AMBALAJE ŞI 
CONSUMABILE SRL 
 

2 milioane lei  445.959 euro 

63 SEBAGRO 2007 S.R.L. 
 

2 milioane lei 444.753 euro 

64 NI SMART CONS EDILITAR S.R.L. 
 

2 milioane lei 444.521 euro 

65 ADY COMSERVICE SRL 
 

2 milioane lei  444.454 euro 

66 CRISAGRA 2003 S.R.L. 
 

2 milioane lei 443.291 euro 

67 DIVERS COM 94 SRL 
 

1,9 milioane lei  439.065 euro 

68 ALMATAR TRANS SRL 
 

1,9 milioane lei 435.855 euro 

69 TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZĂRI 
SRL 
 

1,9 milioane lei  432.599 euro 

70 PRODUSE TRADIŢIONALE GABIOTI 
DIN PLEŞCOI SRL 
 

1,8 milioane lei 420.381 euro 

71 MAT CORD BIOMEDICA S.R.L. 
 

1,8 milioane lei 418.606 euro 

72 COMERCIAL INFRATIREA SRL 
 

1,8 milioane lei 417.656 euro 

73 DKV PREST SRL 
 

1,8 milioane lei 417.118 euro 

74 BEZOSTAIA S.R.L. 
 

1,8 milioane lei 409.271 euro 

75 ELCAR GID SRL 1,8 milioane lei 402.406 euro 
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76 CONCAS SA 
 

1,7 milioane lei 394.369 euro 

77 DEUTSCHLAND BROT SRL 
 

1,7 milioane lei 383.397 euro 

78 MARTELLI EUROPE SRL 
 

1,7 milioane lei  378.708 euro 

79 SIM BLUE TAG SRL 
 

1,6 milioane lei 370.451 euro 

80 COMAGRAPROD SRL 
 

1,6 milioane lei  368.732 euro 

81 SERVECOROM SRL 
 

1,6 milioane lei  368.396 euro 

82 AGRO-EST MUNTENIA SRL 
 

1,6 milioane lei 368.068 euro 

83 D&S PARTNERS CONSULT SRL 
 

1,6 milioane lei  361.090 euro 

84 GASTRONOM S.A. 
 

1,6 milioane lei 355.195 euro 

85 OPTIMUS RURAL SRL 
 

1,6 milioane lei 355.189 euro 

86 CASA DE AMANET ANTIC IFN S.R.L. 
 

1,6 milioane lei 352.932 euro 

87 METAROM S.R.L. 
 

1,6 milioane lei  352.889 euro 

88 LUC INVEST SRL 
 

1,6 milioane lei  352.672 euro 

89 PIRUPANI S.R.L. 
 

1,6 milioane lei 352.536 euro 

90 CERAX AGRO GLOBAL SRL 
 

1,5 milioane lei 339.347 euro 

91 ROBINIO EVENTS SRL 
 

1,5 milioane lei 338.502 euro 

92 REL COM 95 SRL 
 

1,5 milioane lei 337.934 euro 

93 VIRMAR COM SRL 
 

1,5 milioane lei  336.548 euro 

94 ADVANCED COMFORT SYSTEMS 
ROMÂNIA SRL 
 

1,5 milioane lei 335.135 euro 

95 AGRO BICOST SRL 
 

1,5 milioane lei 332.999 euro 

96 ARGHIR PRODEX SRL 
 

1,5 milioane lei 332.524 euro 

97 BIANCA 96 COM SRL 
 

1,4 milioane lei 328.437 euro 

98 OXID ENERGY SRL 
 

1,4 milioane lei  325.489 euro 
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99 ROM SELF SRL 1,4 milioane lei 318.355 euro 

100 VIOSTAR COM SRL 1,4 milioane lei 315.713 euro 

 

 
Top 100 de firme din județul Buzău, în 2019,  

după numărul de angajați 
 

Nr. 
crt. 

Firma Numărul de angajați 

1 ROMCARBON SA 
 

924 angajați 

2 AAYLEX PROD S.A. 
 

876 angajați 
 

3 CLINICA SANTE SRL 
 

846 angajați 
 

4 GREENFIBER INTERNATIONAL SA 
 

801 angajați 
 

5 GREENTECH SA 
 

751 angajați 
 

6 COMPANIA DE APĂ SA 
 

716 angajați 
 

7 LIVINGJUMBO INDUSTRY SA 
 

659 angajați 
 

8 DUCTIL STEEL S.A. 
 

609 angajați 
 

9 AVICOLA BUZAU SA 
 

584 angajați 
 

10 MARTELLI EUROPE SRL 
 

537 angajați 
 

11 GLASSCORP SA 
 

535 angajați 
 

12 LONDON FASHION SRL 
 

509 angajati 
 

13 GREENWEEE INTERNAŢIONAL SA 
 

493 angajați 
 

14 BOROMIR PROD SA 
 

480 angajați 
 

15 LEX PROTECT BUZĂU SRL 
 

475 angajați 
 

16 INDUSTRIA FILATI BUZĂU SRL 
 

396 angajați 
 

17 RER SUD S.A. 
 

395 angajați 
 

18 DUCTIL SA 
 

349 angajați 
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19 BUNGE ROMANIA SRL 
 

338 angajați 
 

20 VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA 
S.A. 
 

334 angajați 
 

21 RING TEXTILE PRODUCTION RTP SRL 
 

329 angajați 
 

22 TRANS BUS SA 
 

298 angajați 
 

23 GENERAL AGRO COM SERVICE SRL 
 

294 angajați 
 

24 NIKMOB S.A. 
 

288 angajați 
 

25 EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. 
 

260 angajați 
 

26 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL 
 

258 angajați 
 

27 URBIS SERV SRL 
 

253 angajați 
 

28 DELTA FORCE I SRL 
 

250 angajați 
 

29 CONCAS SA 
 

228 angajați 
 

30 KOMPAKT ROHBAU S.R.L. 
 

218 angajați 
 

31 COMERCIAL IOMAR SRL 
 

212 angajați 
 

32 LUSCAN COM SRL 
 

194 angajați 
 

33 TEHNOMET SA 
 

193 angajați 
 

34 REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA 
 

185 angajați 
 

35 FORJA ROTEC SRL 
 

185 angajați 
 

36 METAL SOMET SA 
 

179 angajați 
 

37 BETA SA 
 

177 angajați 
 

38 KROMO PIELMO COM SRL 
 

173 angajați 
 

39 AGRINVEST SRL 
 

171 angajați 
 

40 CONFERIC SRL 
 

170 angajați 
 

41 IRIS PHARM SRL 
 

167 angajați 
 

42 BEST TEX COMPANY S.R.L. 
 

167 angajați 
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43 ROMCONSTRUCT A G SRL 
 

160 angajați 
 

44 FERMIT SA 
 

140 angajați 
 

45 MECAN CONSTRUCT SA 
 

138 angajați 
 

46 DATSA TEXTIL SRL 
 

135 angajați 
 

47 BEBAROM SRL 
 

134 angajați 
 

48 METALPRES ROM S.R.L. 
 

131 angajați 
 

49 MARCOS PROVIT S.A. 
 

128 angajați 
 

50 MERIDIAN AGROIND SRL 
 

124 angajați 
 

51 MCA COMERCIAL SRL 
 

124 angajați 
 

52 MTA SRL 
 

122 angajați 
 

53 AZERRO 2007 SRL 
 

119 angajați 
 

54 ROTEC SA BUZAU 
 

118 angajați 
 

55 RECOMPLAST S.R.L. 
 

116 angajați 
 

56 RAFICON TRADE SRL 
 

113 angajați 
 

57 MSD COM SRL 
 

112 angajați 
 

58 TV SAT 2002 SRL 
 

111 angajați 
 

59 SLIK IMPEX SRL 
 

109 angajați 
 

60 TRICOSIB SRL 
 

106 angajați 
 

61 VIS AGRI SRL 
 

105 angajați 
 

62 UNIVERSAL LE BIG SRL 
 

104 angajați 
 

63 BIAN SRL 
 

104 angajați 
 

64 COMPANIA DE PRODUCŢIE FEROVIARĂ SRL 
 

103 angajați 
 

65 WMC GUARD SECURITY SRL 
 

103 angajați 
 

66 EURO SUPORT WORK SRL 
 

103 angajati 
 

67 DEUTSCHLAND BROT SRL 101 angajați 
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68 DISTRIB EXPERT S.R.L. 
 

98 angajați 
 

69 NOUA TEI COM SRL 
 

92 angajați 
 

70 ABIES SRL 
 

89 angajați 
 

71 SUPERLIT ROMÂNIA SA 
 

88 angajați 
 

72 TRANS ALICOM 2000 SRL 
 

87 angajați 
 

73 LICIU CON SRL 
 

86 angajați 
 

74 GENERAL AUTOCOM SRL 
 

86 angajați 
 

75 VOINEA CONSTRUCT SRL 
 

86 angajați 
 

76 PAN AGRIS SERV S.R.L. 
 

86 angajați 
 

77 ROMTERA PRODUCT SRL 
 

85 angajați 
 

78 MEGA EDIL SRL 
 

85 angajați 
 

79 MARALEX SHOES SRL 
 

85 angajați 
 

80 SPITALUL SF SAVA S.R.L. 
 

83 angajați 
 

81 VIS CAMPI SRL 
 

82 angajați 
 

82 CONFIDENT SECURITY GUARD SRL 
 

82 angajați 
 

83 PAMIAL SRL 
 

80 angajați 
 

84 RIMNICOMB SRL 
 

78 angajați 
 

85 TRITON IMPEX SRL 
 

77 angajați 
 

86 MEDIATOR COMPANY S.R.L. 
 

77 angajați 
 

87 AURORA INCONSTRUCT SRL 
 

76 angajați 
 

88 ELCAR GID SRL 
 

76 angajați 
 

89 INTEGRAL SA 
 

75 angajați 
 

90 LEGUME FRUCTE BUZAU SA 
 

74 angajați 
 

91 GRUP CONSTRUCT SRL 
 

74 angajați 
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92 OVIPAN S.R.L. 
 

74 angajați 
 

93 NICA AXA ACAPULCO SOCIETATE ÎN NUME 
COLECTIV 
 

73 angajați 
 

94 VALCONF PRODEX SRL 
 

72 angajați 
 

95 ADVANCED COMFORT SYSTEMS ROMÂNIA 
SRL 
 

72 angajați 
 

96 DINAMIC S.R.L. 
 

70 angajați 
 

97 ANGROSISTUL S.R.L. 
 

70 angajați 
 

98 COM FORTUNA 93 SRL 
 

70 angajați 
 

99 MOLIDUL IMPEX SRL 
 

70 angajați 
 

100 WELDING CONSULTING PROD SRL 
 

70 angajați 
 

 

 

Municipiul Buzău are o rată foarte mică a șomajului.  

Situația principalilor indicatori ce caracterizează situația persoanelor fără loc 

de muncă, la nivelul municipiului, la data de 31.12.2019, a fost următoarea: 

 

 

Nr. crt. Indicator UM Anul 2019 

1 Populatia stabila 16 – 62 ani miipers 86,4 

2 Total someri, din care: pers 579 

3  someri indemnizati pers 265 

4  someri neindemnizati pers 314 

 
 

Rata șomajului procent 0,69 
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II. STAREA EDUCAŢIEI ŞI PERFORMANŢEI 

ŞCOLARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN ANUL 2019 

 

Descrierea generală a învățământului preuniversitar de stat 

buzoian 

          

            În anul școlar 2018-2019 rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din 

municipiul Buzău a funcționat astfel: 

-  5 creșe în curs de autorizare/acreditare; 

- 22 grădinițe, din care: 
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 12 grădinițe de stat cu program prelungit (10 cu personalitate juridică și 

2 arondate); 

 10 grădinițe cu program normal (2  private cu personaliate juridică și 8 

de stat arondate); 

- 12 școli gimnaziale de stat; 

- 15 colegii naționale, colegii naționale pedagogice, colegii, licee teoretice, licee 

vocaționale, licee de arte, seminarii  și licee tehnologice, de stat, din care:  

- filiera teoretică: 6 (2 colegii naționale, un colegiu național pedagogic,  un  liceu 

teoretic, un liceu cu program sportiv) ;                                                                                                                     

- filiera vocațională: 5 (un colegiu național pedagogic, un liceu de arte, un 

seminar teologic, un liceu tehnologic și un liceu cu program sportiv) ;          

- filiera tehnologică: 8;  

- 1 liceu privat cu filieră teoretică și filieră tehnică; 

- 1 școală postliceală sanitară de stat; 

- 4 școli postliceale private. 

      Mențiune  - Liceul Pedagogic "Spiru Haret" și Liceul cu Program Sportiv 

Iolanda Balaș Söter" au filieră vocațională și filieră teoretică, iar Liceul Tehnologic 

"Henri Coandă"  are filieră vocațională și filieră tehnică . 

 

Numărul de copii/elevi pe niveluri de învățământ: 

- Antepreșcolar: 352; 

- Preșcolar: 3370; 

- Primar: 5633; 

- Gimnaziu: 4590 elevi; 

- Liceu: 11.003 elevi. 
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Situație privind situația școlară la nivelul municipiului 

Buzău – anul 2019, nivel liceal și postliceal 

 
Unitatea de învățământ 

 
Număr de 

elevi 
promovați 

Număr de 
elevi 

repetenți/ 
care au 

abandonat 

Număr de 
elevi 

exmatri-
culați 

Număr de 
elevi cu 
situația 
școlară 

neîncheiată 

COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. 
HASDEU"  

1205 0 0 0 

COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI 
EMINESCU"  

1113 3 0 0 

COLEGIUL NAŢIONAL 
PEDAGOGIC "SPIRU HARET"  

686 1 1 0 

COLEGIUL ECONOMIC  932 1 0 0 

LICEUL TEHNIC BUZAU  643 31 68 64 

LICEUL AGRICOL "DR. 
CONSTANTIN ANGELESCU"  

770 126 49 0 

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU 
MARGHILOMAN"  

839 1 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC " HENRI 
COANDĂ"  

692 72 4 118 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE 
C. MOISIL"  

478 21 2 0 

LICEUL DE ARTE "MARGARETA 
STERIAN"  

368 0 0 0 

SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX "CHESARIE 
EPISCOPUL"  

118 0 0 0 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  
"IOLANDA BALAŞ SȌTER"  

699 20 3 0 

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ŞI 
SERVICII  

486 74 60 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE 
FILIPESCU"  

466 2 7 0 

ŞCOALA POSTLICEALĂ "FEG"  
BUZĂU  

 
106 

 
26 

 
1 

 
0 

ŞCOALA POSTLICEALĂ  “VASILE 
ALECSANDRI”  

 
321 

 
35 

 
0 

 
0 

ŞCOALA POSTLICEALĂ “REGINA 
MARIA”   

 
78 

 
27 

 
0 

 
0 

 ŞCOALA POSTLICEALĂ 
“FLORENTINA MOSORA”  

 
322 

 
17 

 
0 

 
0 
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Situație privind situația școlară la nivelul municipiului 

Buzău – anul 2019, nivel gimnazial 

 

Unitatea de învățământ Nr. de  
cadre 
didactice 

Numărul de 
absențe în 
anul școlar 
2018-2019 

Numărul 
de elevi 
care au 
abandonat 
școala 

Cea mai 
mare 
medie de 
admitere 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"CĂPITAN AVIATOR 
MIRCEA T. BĂDULESCU"  

 
 
43 

 
 
1150 

 
 
0 

 
 
10,00 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"NICOLAE TITULESCU"  

 
29 

 
4195 

 
4 

 
9,51 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"EPISCOP DIONISIE 
ROMANO"  

 
 
28 

 
 
2190 

 
 
6 

 
 
9,87 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 7  

 
56 

 
2371 

 
0 

 
9,92 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"NICU 
CONSTANTINESCU"  

 
31 

 
6833 

 
4 

 
9,44 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"P.H. ZANGOPOL"   

 
14 

 
5530 

 
0 

 
9,02 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR.11  

 
102 

 
12303 

 
0 

 
10,00 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"SFÂNTUL APOSTOL 
ANDREI"  

 
40 

 
7162 

 
0 

 
9,80 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"MIHAIL 
KOGĂLNICEANU"  

 
39 

 
99598 

 
19 

 
8,62 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"GEORGE EMIL 
PALADE"  

 
67 

 
1882 

 
0 

 
9,99 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"ION CREANGĂ"   

 
31 

 
5192 

 
0 

 
9,66 
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Promovabilitate la examenul de bacalaureat – 2019 

 

 

 

 

 

100

98.29

100

91.94

44.23

33.33

90.27

53

20

86.5

97

59

36

80

COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU"

COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU"

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET"

COLEGIUL ECONOMIC

LICEUL TEHNIC BUZAU

LICEUL AGRICOL "DR. CONSTANTIN ANGELESCU"

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN"

LICEUL TEHNOLOGIC " HENRI COANDĂ"

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL"

LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN"

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE
EPISCOPUL"

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  "IOLANDA BALAŞ 
SȌTER" 

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ŞI SERVICII

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU"

Promovabilitate BAC
%
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Situație privind cheltuielile anuale cu utilitățile unităților de 

învățământ  – anul 2019 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Suma 
-lei- 

1 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1  65.324 

2 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3  43.996 

3 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4  156.370 

4 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN 
MICRO III"  

149.293 

5 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6  87.760 

6 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI  ŞAPTE PITICI"  126.342 

7 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8  142.735 

8 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9  123.691 

9 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10  36.754 

10 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18  84.556 

11 GRĂDINIŢA  “ADEONA KINDERGARTEN”  *NC 

12 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “EDUSTAR”  3.043 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Suma 
-lei- 

1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. 
BĂDULESCU"  

 
93.197 

2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU"  126.056 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP DIONISIE ROMANO"  98.255 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL GRIGORE BAŞTAN” ----------- 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7  206.266 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU"  65.011 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL"   104.179 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11  356.363 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI"  236.210 

10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU"  136.459 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE"  296.414 

12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"   207.717 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Suma 
-lei- 

1 COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU"  390.651 

2 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU"  403.918 

3 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET"  364.209 

4 COLEGIUL ECONOMIC  187.006 

5 LICEUL TEHNIC BUZAU  161.566 

6 LICEUL AGRICOL "DR. CONSTANTIN ANGELESCU"  282.470 
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7 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN"  188.812 

8 LICEUL TEHNOLOGIC " HENRI COANDĂ"  565.130 

9 LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL"  325.671 

10 LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN"  120.227 

11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL"  200.000 

12 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  "IOLANDA BALAŞ SȌTER"  600.068 

13 LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ŞI SERVICII  218.292 

14 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU"  289.916 
 

 

 

 

 

 

III. STAREA SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU 

ÎN ANUL 2019 

 

 

 

 Totalul populaţiei la 01.07.2019, după actele de indentitate,  conform Institutului 

Naţional de Statistică era de 131.629 de persoane. 

 Totodată, conform datelor finale ale ultimului recensământ efectuat în 2011, populația 

municipiului era de 115.494 de locuitori. 

 

      Populaţia după vârstă: 

       -0-19 ani: 23.238 (17.65%) 

      - 20-64 ani: 86.705 (65,87%) 

      - peste 64 ani: 21.686 (16,46%) 
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    Populaţie după sex: 

- Femei:  52,83%                                              

- Bărbaţi: 47,17% 

 

      Copii născuţi în 2019: 3917. 

 

      În cursul anului 2019 s-a înregistrat un număr de 1971 de decese, cauzele cele 

mai frecvente fiind: 

     1. Diferite tipuri de cancer – 26,69% 

     2. Boli cardiace – 22,82% 

     3. AVC – 15,32% 

     4. Boli pulomonare – 10,20% 

     5. Accidente rutiere şi alte accidente – 2,64% 

     6. Boli renale – 2,28% 

     7. Boli gastrice – 2,79% 

     8. Arteroscleroză – 3,60% 

     9. Pancreatită – 3,25% 

    10. Diabet – 2,64% 

    11. Demenţă – 2,49% 

    12. Alte boli -5,22%. 

 

        La nivelul municipiului, instituția care asigură servicii sociale către cetățeni este 

Direcţia De Asistenţă Socială.  

17,65%

65,87%

16.46%

Totalul populaţiei

0-19 ani

20-64 ani

peste 64 ani
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      Structurată pe tipuri de servicii publice, situația este următoarea: 

 

1. Activitatea Serviciului Asistenţă şi Protecţie Socială 

Persoane Adulte 

 

Nr.crt. Beneficii 

sociale/Servicii sociale 

Cadrul 

legal 

Nr. 

beneficiari 

Sumă plătită în anul 

2019 (lei)/ 

1. Ajutor social Legea 

nr.416/2001 

319 Finanţarea se face 

din bugetul de stat 

prin AJPIS Buzău 

2. Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei (gaze naturale, 

lemne, lemne pentru 

beneficiarii de ajutor 

social) 

OUG 

nr.70/2011 

Legea 

nr.416/2001 

 

 

144 (gaze 

naturale) 

9 (lemne) 

256 (pentru 

beneficiarii 

de ajutor 

social) 

Finanţarea se face 

din bugetul de stat 

prin AJPIS Buzău; 

48404 lei de la 

bugetul local pentru 

beneficiarii de ajutor 

social care folosesc 

lemne pentru 

încălzirea locuinţei  

3. Ajutoare sociale de 

urgenţă 

Legea 

nr.416/2001 

870 1428097 lei  

4. Asistenţi personali ai 

persoanei cu handicap 

grav 

Legea 

nr.448/2006 

353 11359006 

5. Indemnizaţii persoane 

cu handicap 

Legea 

nr.448/2006 

753 11625430 

6. Anchete sociale 

efectuate pentru 

transportul în comun în 

mod gratuit pentru 

persoanele cu handicap 

grav şi asistenţii 

personali ai acestora, 

precum şi cu handicap 

accentuat 

Legea 

nr.448/2006 

1129 221279 

7. Anchete sociale 

efectuate pentru 

înhumarea persoanelor 

fără aparţinători sau fără 

resurse financiare 

Legea 

nr.416/2001 

10 5113 lei  
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8. Anchete sociale 

efectuate în vederea 

evaluării complexe 

pentru încadrarea în 

grad de handicap 

H.G. 

nr.430/2008 

4304 - 

9. Carduri – legitimaţie 

pentru parcare gratuită 

acordate persoanelor cu 

handicap 

Legea 

nr.448/2006 

237 - 

10. Dosare pentru 

persoanele care au în 

îngrijire copii cu 

handicap şi persoane cu 

handicap care au în 

îngrijire un copil şi care 

nu realizează venituri 

OUG 

nr.111/2010 

12 - 

 

Faţă de anul 2018, în anul 2019 s-a înregistrat o scădere a numărului de 

beneficiari, astfel : 

 -cu 28 familii beneficiare la ajutorul social acordat conform Legii nr.416/2001, 

sumele plătite fiind suportate din bugetul de stat prin AJPIS Buzău;  

 -cu 149 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale, acordat conform OuG nr.70/2011, sumele plătite fiind suportate din bugetul 

de stat prin AJPIS Buzău;  

           -cu 37 familii beneficiare de ajutor social care folosesc pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne, acordat conform OuG nr.70/2011; 

 -cu 85 carduri legitimaţii de parcare acordate persoanelor cu handicap. 

Faţă de anul 2018, în anul 2019 s-a înregistrat o creştere a numărului de 

beneficiari, astfel : 

 -cu 5 ajutoare pentru înhumarea persoanelor fără susţinători legali; 

 -cu 29 persoane beneficiare de indemnizaţii pentru însoţitor, acordate conform 

Legii nr.448/2006; 

 -cu 214 familii beneficiare de ajutoare sociale de urgenţă; 

 -cu 39 persoane care au fost încadrate ca asistenţi personali ai persoanelor 

cu handicap grav; 
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 -cu 1211 anchete sociale efectuate în vederea evaluării complexe pentru 

încadrarea în grad de handicap transmise DGASPC Buzău; 

 -cu 523 anchete sociale efectuate pentru acordarea abonamentului pentru 

transportul pe mijloacele de transport în comun acordat persoanelor cu handicap 

grav, asistenţii personali şi cei cu handicap accentuat din municipiul Buzău. 

 În anul 2019, ca urmare a modificării HCL nr. 231/2018 privind aprobarea 

criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor 

financiare excepţionale, din cele  870 ajutoare de urgenţă, 201 s-au acordat pentru 

achiziţionarea şi instalarea unui sistem de încălzire pentru persoanele singure şi 

familiile care folosesc energia termică pentru încălzirea locuinţei, pentru care s-a 

plătit de la bugetul local suma de 1.264.757 lei. 

 

2. Activitatea Serviciului Asistenţă şi Protecţie Socială 
Familie şi Copil 
 

 

Nr.crt. Beneficii sociale/Servicii 

sociale 

Cadrul legal Nr. 

beneficiari 

Sumă plătită 

în anul 2019 

(lei)/Sursa 

de finanţare 

1. Beneficiari ai Cantinei de 

ajutor social 

Legea 

nr.208/1997 

107 - 

2. Dosare alocaţie de stat pentru 

copii 

Legea 

nr.61/1993 

1053 Finanţarea se 

face din 

bugetul de 

stat prin 

AJPIS Buzău 

3. Dosare alocaţie pentru 

susţinerea familiei 

Legea 

nr.277/2010 

329 Finanţarea se 

face din 

bugetul de 

stat prin 

AJPIS Buzău 

4. Dosare indemnizaţie pentru 

creşterea copilului până la doi 

ani şi stimulente de inserţie 

OUG 

nr.111/2010 

621 

427 

Finanţarea se 

face din 

bugetul de 

stat prin 

AJPIS Buzău 

5. Anchete sociale efectuate H.G. 38 Finanţarea se 

face din 
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pentru Programul naţional 

”Bani de liceu” 

nr.1488/2004 bugetul de 

stat prin ISJ 

Buzău 

6. Anchete sociale efectuate 

pentru acordarea ajutorului 

pentru achiziţionarea de 

calculatoare – 200 euro 

Legea 

nr.269/2004 

2 Finanţarea se 

face din 

bugetul de 

stat prin ISJ 

Buzău 

7. Dosare pentru acordarea 

tichetelor educaţionale pentru 

copii proveniţi din familii 

defavorizate 

Legea 

nr.248/2015 

12 4550 lei / 

Buget de stat 

8. Anchete sociale efectuate 

pentru evaluarea complexă a 

copiilor în vederea încadrării în 

grad de handicap sau cu 

cerinţe educaţionale speciale 

şi rapoarte de monitorizare a 

îndeplinirii obiectivelor 

planurilor de abilitare-

reabilitare 

Ordinul 

nr.1985/2015 

454 

anchete  

557 

rapoarte 

- 

9. Planuri de servicii Legea 

nr.272/2004 

28 - 

10. Rapoarte monitorizare copii Legea 

nr.272/2004 

88 - 

11.  Anchete sociale efectuate la 

solicitarea DGASPC Buzău 

Legea 

nr.272/2004 

297 - 

12. Anchete sociale efectuate 

pentru minori care au săvârşit 

o faptă penală dar nu răspund 

penal 

Legea 

nr.272/2004 

42 - 

13. Anchete sociale efectuate la 

solicitarea Maternităţii Buzău 

H.G.1103/2014 13 - 

14. Notificări ale părinţilor care 

pleacă la muncă în străinătate 

şi ai căror copii rămân în ţară 

H.G. 

nr.691/2015 

23 - 

15. Fişe de risc şi minute realizate 

pentru copii ai căror părinţi 

sunt plecaţi la muncă în 

H.G. 

nr.691/2015 

88 - 
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străinătate 

16. Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei (energie termică, 

energie electrică) 

OUG 

nr.70/2011 

345 ET 

2 EE 

Finanţarea se 

face din 

bugetul de 

stat prin 

AJPIS Buzău 

17. Monitorizare copii pentru care 

s-a instituit măsura tutelei 

Legea 

nr.272/2004 

15 - 

18. Anchete sociale efectuate 

conform Ordinului 

nr.3392/2017 pentru 

acordarea de sprijin studenţilor 

Ordinul 

nr.3392/2017 

7 - 

 
 
 

 
 
3.1 STAREA LOCUINŢELOR 
 

       În anul 2019, potrivit datelor furnizate de Institutul Judeţean de Statistică Buzău, 

avem un număr de 50022 locuinţe, din care: 

 - 34.552 apartamente  

 - 15.470 case. 

     În anul 2019 s-au finalizat 159 imobile. 
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3.2 STAREA CIMITIRELOR 
 

      După modul de administrare, la nivelul municipiului nostru, avem următoarele 

categorii de cimitire: parohiale, publice şi private. Acestora li se adaugă un cimitir 

catolic, un cimitir evreiesc şi un cimitir militar. 

 

 
 

Cimitire parohiale: 
 
      Din evidenţele Cancelariei Eparhiale rezultă că, în municipiul Buzău există şase 
cimitire parohiale:  

- cimitirul parohiei “Sf. Apostol Andrei”; 
- cimitirul parohiei “Cuvioasa Paraschiva”; 
- cimitirul parohiei “Simileasca”; 
- cimitirul parohiei “Simileasca – Sf. Treime din punctul Bănceasca”; 
- cimitirul parohiei “Gârlaşi” ; 
- cimitirul parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” (au locuri de veci trei parohii: “Sf. 

Apostoli Petru şi Pavel”, “Sf. Ioan Botezătorul” şi parohia “Mihai Viteazul”). 
       
     Capacitatea cimitirelor este de  9.371 locuri de veci. 

 

40%

27%

13%

6%

7%

7%

categorii de cimitire

6 parohiale

4 publice

2 private

1 militar

1 catolic

1 evreiesc
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Concluzie: 
 

 La sfârşitul anului 2019, în cimitirele din municipiul Buzău erau 
disponibile aproximativ  990 locuri de veci. 

 
 

 
3.3 SĂNĂTATE ŞI SPORT 

    Structura reţelei de sănătate a municipiului Buzău se prezintă astfel: 

-  Spital proprietate publică-1; 

-  Spital proprietate privată-1; 

- Ambulatoriu de specialitate-1; 

- Cabinete medicale de specialitate-123; 

- Cabinete stomatologice-119; 

- Cabinete medicale de familie-71; 

- Cabinete medicale şcolare-18; 

- Laboratoare medicale-proprietate publică- 14; 

- Laboratoare medicale-proprietate privată- 18; 

- Laboratoare de tehnică dentară -24; 

90%

10%

9371 locuri în cimitire parohiale

9371 locuri
de veci
990 locuri
disponibile
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REZULTATE  ”SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU”  

în 2019 

 
Cele mai importante rezultate obţinute în anul 2019 sunt: 

FOTBAL: promovare în Liga a II-a. Ocupare locului 10 în clasament, la sfârşitul 

anului. 

HANDBAL FEMININ: menţinerea în Liga Naţională de Handbal Feminin- ”Liga 

Florilor” şi ocuparea locului 4 la sfârşitul anului. 

VOLEI MASCULIN: promovarea în Liga Naţională Divizia A1 şi ocuparea locului 5 la 

finalul anului. 

TENIS DE MASĂ: Ovidiu Ionescu – vicecampion mondial şi european 

GIMNASTICĂ: Gabriel Burtanete – campion mondial la juniori la gimnastică artistică. 

 

În anul competiţional 2019 s-au obţinut, în total, următoarele medalii la sporturile 

individuale: 

Medalii Camp. 

Nationale 

Camp. 

Europene 

Camp. 

Mondiale 

Camp. 

Internat. 

Camp. 

Balcanice 

Cupa 

Romaniei 

Total 

Aur 104 0 1 4 1 7 117 

Argint 64 6 1 0 1 4 76 

Bronz 50 4 0 0 2 3 59 

Total 218 10 2 4 4 14 252 

 

 Sporturi individuale - 115 medalii aur, 77 medalii argint, 61 medalii bronz. 

 Sporturi de echipă : 

1.Echipa de handbal feminin - locul 7 la sfârşitul sezonului competiţional 

2018/2019; locul 4 în Liga Florilor, la sfârşitul anului 2019. 

2.Echipa de fotbal masculin - a promovat în Liga a-II-a la sfârşitul sezonului 

competiţional 2018/2019; locul 8 la sfârşitul anului 2019. 

3.Echipa de rugby masculin - locul 7 la sfârşitul sezonului competiţional 

2018/2019; locul 4 la sfârşitul anului 2019. 
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4.Echipa de volei masculin - a promovat în Divizia A1 masculin, la sfârşitul 

sezonului 2018/2019; locul 5 în divizia A1 masculin, la sfârşitul anului 2019. 

 

 

3.4 STAREA PĂSTRĂRII ORDINII PUBLICE 

 

      În anul 2019, activităţile Poliţiei Municipiului Buzău  au avut ca scop  realizarea 

celor patru priorităţi instituţionale : 

      - Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa 

transporturilor. 

      - Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 

destructurarea grupărilor infracţionale. 

      -  Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri, prin combaterea 

evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din 

domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii 

Europene. 

       - Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 

informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei 

Române . 

       Criminalitatea sesizată a înregistrat o scădere cu 244 de infracţiuni -9,18 %, 

evidenţiindu-se o menţinere a trend-ului înregistrat pe tot cursul anului 2019, 

înregistrându-se scăderi la criminalitatea economico-financiară , la cea judiciară cu 

126 fapte - 6 % și cea de altă natură cu 93 fapte.         

         Infracţiunile contra persoanei au înregistrat scăderi per asamblu cu 14% (95 de 

fapte), în timp ce infracţiunile de lovire sau alte violenţe au înregistrat o ușoară 

creștere de 2% pe fondul creșterilor generate de lovirile asupra unui membru al 

familiei.  

        Infracţionalitatea contra patrimoniului a înregistrat scădere în perioada evaluată 

de 10% (151 infractiuni). În cadrul infracţiunilor contra patrimoniului, furturile deţin  
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ponderea cea mai mare - 59 % şi se află în scădere faţă de 2018 cu 12% (192 

furturi). Pe principalele genuri de furt, scăderi s-au înregistrat la furturile din 

buzunare, furturile privind autovehiculele: din auto cu 21%, de componente 

exterioare, de plăcuţe de înmatriculare, furturile de auto, furturile din societăţi 

comerciale cu 21%, furturile din locuinţă cu 12%, în timp ce creşteri s-au înregistrat 

la furturile din curţi cu 3 fapte și furturile de animale cu o faptă. 

       Dinamica accidentelor de circulaţie înregistrată pe raza municipiului Buzău 

indică o scădere a riscului rutier, faţă de perioada similară a anului precedent şi o 

scădere a riscului rutier în privinţa mortalităţii din accidente rutiere, faţă de anul 

precedent. 

        În perioada de referinţă, pe raza municipiului Buzău a fost înregistrat un număr 

total de 129 accidente, din care: 23 accidente grave  în care au rezultat 21 persoane 

rănite grav şi 5 persoane decedate  şi un număr de 118 accidente uşoare, soldate cu 

152 persoane rănite uşor. În zona situată în extravilanul municipiului Buzău s-a 

produs un număr de 20 accidente de circulaţie (DN2E85 / Sos. Nordului = 16 

accidente soldate cu 4 persoane decedate, 4 răniţi grav şi 13 răniţi uşor; DN2B = 3 

accidente soldate cu 4 răniţi uşor şi DC246-Centura de Est = 1 accident din care a 

rezultat 1 rănit grav). 

        Din punct de vedere al cauzalităţii se remarcă: - indisciplina pietonală - 22 

accidente, neacordare prioritate auto - 19 accidente, viteza - 13 accidente, 

neacordare prioritate pietoni - 12 accidente, neasigurare viraj/schimbare direcţie de 

mers - 12 accidente, nepăstrare distanţă în mers -8 accidente, alte cauze - 22. 
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3.5 STAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL 
BUZĂU ÎN 2019 
 
       Transportul public este asigurat de SC TRANS BUS SA, având o dotare  de 110 

autobuze. 

       În anul 2019 s-au parcurs 6.100.000 km cu un număr de 1.200.000 de călători. 

Transbus deserveşte cca.180.000 de oameni din municipiul Buzău şi din 39 de 

localităţi de lângă Buzău. 

       În 2019 au circulat 51 de autobuze, pe cele 9 trasee, cu un număr de 304 staţii 

operabile pe raza municipiului. Din totalul de 2.283.127 bilete vândute, 71.214 s-au 

vândut prin SMS. 

       În municipiu Buzău există 490 de taxi din care 10 hibride. 

 

 
 
 
 

4775

5590

2146

2986
2629 2604

2018 2019

SITUAȚIE AMENZI

Total Amenzi Avertismente
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3.6 STAREA INFRASTRUCTURII  DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
DIN JUDEŢUL BUZĂU 
 
      Compania de Apă S.A. Buzău este operator licențiat, în domeniul serviciilor 

publice de alimentare cu apă și canalizare și furnizează serviciile de alimentare cu 

apă si canalizare, în municipiul Buzău și în alte 34 de localități din județ, membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”. 

      Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Buzău asigură captarea, 

transportul, înmagazinarea, tratarea, pomparea și distribuția apei potabile, în 

municipiu și cuprinde: 

      - fronturi de captare  - 62 foraje în funcțiune; 

      - conducte de aducțiune -  lungime 28 km; 

      - stații de tratare apa - 4 buc, din care 3 modernizate; 

      - rezervoare de înmagazinare - volum = 25.500 mc; 

      - stații de pompare - 4 buc; 

      - rețea de distribuție - 210 km; 

     Sistemul de canalizare asigură colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate 

menajere, industriale (tehnologice) și pluviale, din municipiu, în Stația de Epurare 

Buzău. Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 154 km. 

      Stația de Epurare Buzău, cu o capacitate de 235.000  locuitori  echivalenți, 

dispune de toate facilitățile: epurare mecanică, chimică, biologică și terțiară, ea 

asigurând tratarea apelor uzate colectate și descărcarea în emisar. 

        Pe parcursul anului 2019 a fost finalizată Aplicaţia de finanţare (inclusiv  Studiul 

de fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014-2020). Valoarea totală a proiectului este 

de aproape 300 mil.€, din care doar investiţiile în municipiul Buzău sunt de 75 mil. €, 

din care 45 mil€ sunt investiţii în apă, iar 30 mil€ sunt investiţii în canal, cu următorii 

indicatori fizici: 
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Investiţii apă: 

Nr. Crt. Descriere U.M. 
Cantitate / Localitate 

Municipiul Buzău 

0 1 2 3 

1 Conducta de aducţiune –reconfigurare m 11.842 

2 Staţie de pompare - reabilitare buc 1 

3 

Reţea de distribuţie – reconfigurare  

(inclusiv 21 branşamente la punctele de  

ridicare a presiunii – L=1500 m) 

m 26.634 

4 Reţea de distribuţie – extindere  m 8.218 

 

Investiţii apă uzată:  

Nr. 

Crt. 
Descriere U.M. 

Cantitate / Localitate 

Municipiul Buzău 

0 1 2 3 

1 Reţea de canalizare - extindere m 8.442 

2 

Reţea de canalizare  

- optimizare 

- Reabilitare canal by-pass SEAU Buzău 

m 

 

4.283 (3.576 optimizare si 

707 reabilitare canal by-pass 

SEAU) 

3 Colector de tranzit m - 

4 Staţii de pompare apă uzată menajeră – noi Buc 4 

5 Conducte de refulare apă uzată menajeră - noi m 1.532 

 

Schema de finanţare: 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local din 

necesarul de investiţie. 
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Realizări 2019: 

1. Au fost implementate investiţiile planificate în înlocuiri/extinderi reţele  

apă/canal pentru anul 2019, în valoare de cca 4mil€ în total în judeţ, din care 1,5 mil. 

€  în municipiul Buzău. Investiţiile au fost realizate cu un buget mai mic decât cel 

planificat. 

      Investiţiile au constat în principal în: 

- Înlocuirea reţelelor din azbociment şi oţel pe 23 de străzi, pe a 24-a stradă,  

Luceafărului, fiind în curs de finalizare. Pe 6 străzi au fost realizate şi branşamente 

noi; 

- Execuţie reţea canal pe strada Pietroasele; 

2. Au fost puse în funcţiune 7 staţii de filtrarea apei, în cele mai vulnerabile zone  

din Buzău în perioadele de vârf de consum; 

3. Au fost decolmatate, în regim preventive, cca 10 km colectoare de canalizare,  

care pe anumite porţiuni aveau un grad de colmatare şi de peste 80%. De 

asemenea, au fost decolmatate peste 3000 racorduri canal. 

4. Au fost achiziţionate două hidro-autocurăţitoare performante, care să ne  

permită o mentenanţă mult mai rapidă a staţiilor de pompare ape uzate şi a 

colectoarelor de canalizare. 

5. Au fost puse în funcţiune 4 grupuri de pompare moderne, care să permită  

comanda de la distanţă şi monitorizarea tuturor parametrilor; 

6. A fost suplimentat aportul de debit de apă potabilă de la sursa Crâng, prin  

punerea în funcţiune a celui de-al doilea fir de transport apă, care să acopere 

necesarul de apă al cartierelor Micro 14 şi Titulescu. 

 

3.7 REŢEAUA DE TERMOFICARE 

 

      Lucrări de investiţii în vederea îmbunătăţirii serviciului de termoficare în anul 

2019: 

- Începerea montării de centrale termice pe gaz la 27 de grădiniţe, şcoli şi  

licee din municipiul Buzău; 

- Montarea în premieră naţională pentru UAT, la PT Integral, a trei centrale  
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termice pe peleţi (biomasă); 

- Transformarea a trei puncte termice în centrale termice,  ce a salvat  

rămânerea fără apă caldă şi încălzire a celor aproximativ 5000 de apartamente 

alimentate încă de la sistemul centralizat.   

   

Lucrări prevăzute pentru anul 2020: 

- Finalizarea montării centralelor termice independente la toate grădiniţele,  

şcolile şi liceele din Buzău; 

- Reducerea semnificativă a costurilor de funcţionare, prin monitorizarea de  

la distanţă a centralelor termice; 

- Eficientizarea sistemului centralizat, care va mai fi funcţional în acest an,  

în vederea obţinerii unor costuri optime. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. STAREA CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII ÎN 

MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN ANUL 2019 
 

 

În municipiul Buzău există: 

-2 săli de teatru; 

-2 muzee; 

-1 sală cinema; 

-2 biblioteci; 

-3 parcuri mari şi 5 parcuri mici. 
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Evenimentele  majore  și numărul  de participanţi -2019: 

 Drăgaica IarmaFest- 250.000 persoane; 

 Sărbători de Iarnă la Buzău- 50.000 persoane; 

 Toamna Buzoiană- 20.000 persoane; 

 Festivalul Concurs “Benone Sinulescu”- 15.000 persoane; 

 Concertul tradiţional de Crăciun “Johann Strauss Ensemble” din Viena- 5.000 

persoane; 

 Buzăul Clasic- 2.000 persoane; 

 Festivalul Teatrului Românesc “Chişinău pentru Buzău”- 2.000 persoane; 

 Festival de teatru de comedie- 1.500 persoane; 

 Festival Internaţional de film- 2.000 persoane. 

 

Activităţile Centrului Cultural „Alexandru  Marghiloman ”, 

în anul 2019 

 11 ianuarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în parteneriat cu 

Centrul Cultural Francofon, a organizat „SEMINAIRE DE FORMATION” 

(seminar de formare pentru profesorii de limba franceză); 

 15 ianuarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat o activitate 

interactivă dedicată Zilei Culturii Naţionale, sărbătorită la 15 ianuarie, la 

aniversarea marelui poet Mihai Eminescu; 

 16 ianuarie - „Eminescu printre noi” - o serată de excepţie organizată de 

ASCIOR împreună cu Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău;  

 22 ianuarie - Colectivul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, cu ocazia 

împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, a dorit să-şi exprime 

omagiul faţă de eroii naţionali şi recunoştinţa cuvenită memoriei Domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza, printr-un eveniment cultural care a avut ca invitaţi de 
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onoare Corul Bizantin al Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” 

din Buzău, dirijat de Pr. Prof. Constantin Iustin Stoica şi Corul de copii „Flori 

de liliac” Cernăteşti, dirijat de Pr. Drăgan Costin.  

 28 ianuarie – 28 februarie - expoziţie de pictură „EMOŢII” semnată de artistul 

plastic MARIUS SLĂVOIU, absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din cadrul 

Universităţii de Vest, Timişoara; 

 31 ianuarie - „LA EST DE ECUATOR”, volumul III al autorului GRIGORE 

BUGA, lansat la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman; 

 6 februarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” - semnarea 

Protocolului de colaborare între Asociaţia „Alexandru Marghiloman” Buzău 

(doamna Irina Vlăducă - Marghiloman), Baroul Buzău (dl. decan al Baroului 

Buzău, av. Adrian Mihail Tudorancea) şi Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” (dl. 

dir. prof. Ionel Banu); 

 10 februarie - elevii grupului „Moştenitorii Tradiţiilor" al Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman” au participat la festivalul „Gala Muzicii Nicuşor 

Ioniţă Music" - Bucureşti, unde au obţinut Trofeul Festivalului; 

 11 februarie - Activităţi de vacanţă la Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman”. 

 19 februarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a găzduit seria de 

conferinţe: "Personalităţi buzoiene de ieri şi de azi" - „MAIORUL AVIATOR 

BUZOIAN, IOAN PENEŞ”; 

 20 februarie - la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a avut loc 

seminarul „Pagini din istoria şi cultura romilor”. Evenimentul a marcat 

împlinirea a 163 de ani de la momentul eliberării din sclavie a ultimei categorii 

de robi ce aparţineau proprietarilor particulari;   

 21 februarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un 

eveniment cultural-artistic dedicat Zilei Internaţionale a Limbii Materne; 
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 22 februarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat 

manifestarea artistică cu titlul „Să iubim româneşte”, dedicată uneia dintre 

cele mai vechi sărbători autohtone, Dragobetele;  

 26 februarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman" a organizat 

activitatea „Igiena orală” în parteneriat cu Crucea Roşie Buzău reprezentată şi 

susţinută de voluntar, doamna Nica Mariana; 

 28 februarie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman'' a găzduit  expoziţia 

de bijuterie contemporană „sketches” (schiţe), autor ALEXANDRESCU 

DOINA ELENA, artist plastic-Universitatea Naţională de Arte Bucureşti;  

 4 martie - Clubul de teatru „ScenART” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” a organizat activitatea „Introducere în istoria cinematografiei”, 

dedicată descoperirii artei cinematografiei;  

 5 martie -„Veniţi, Privighetoarea Cântă!”  spectacol extraordinar, organizat de 

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”;   

 7 martie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat spectacolul 

„Primăvara iubirii”, dedicat Zilei Internaţionale a Femeii; 

 8  martie - „Femeia şi viaţa”, eveniment organizat de Arhiepiscopia Buzăului şi 

Vrancei la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”; 

 11  martie - Biblioteca Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat 

un atelier de creaţie; 

 14 martie - Debut de excepţie cu ASCIOR la Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman” - lansarea volumului „Războiul sexelor”, autor ec. Ioana 

ANDREI; 

 18 martie -Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” organizează în 

parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 7 Buzău, „Atelierul bucuriei” - Concurs 

Judeţean, ediţia I-a, 2019;  

  19 martie - la biblioteca Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman" a avut 

loc activitatea educativă bazată pe cunoştinţe despre mediul înconjurător la 

care au participat elevii clasei a IV-a ai Şcolii Gimnaziale „P. H. Zangopol” 

însoţiţi de doamna învăţătoare Daniela Lebădă;             

 20 martie - Picnic poetic la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”;  
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 21 martie  - Ziua Internaţională a Poeziei a fost un prilej pentru Clubul Literar 

„Esenţe” al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” de a onora pe cei care 

– prin cuvinte meşteşugite în versuri – şi-au adus o contribuţie remarcabilă la 

îmbogăţirea culturii şi spiritualităţii universale. A fost organizat un concurs 

literar, ce a cuprins întrebări din viaţa şi activitatea marilor poeţi, creaţie 

literară în versuri şi recunoaşterea melodiilor compuse pe versuri poetice. Au 

participat elevii Şcolii Gimnaziale nr. 7, însoţiţi de prof. Tudorache Maria; 

 19 martie - vernisajul expoziţiei de drapele istorice ale României şi Republicii 

Moldova  la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”; 

 21 martie - manifestare culturală dedicată Zilei Internaţionale a Poeziei 

organizată de Clubul Literar „Esenţe” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”;          

 25 martie – Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a găzduit concursul de 

proiecte ERASMUS, organizat de I.S.J. Buzău, inspector Nicolae Toni; 

 27 martie - ceremonial militar şi religios, urmat de o depunere de coroane, 

dedicat sărbătoririi a 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România. La 

ceremonial au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai asociaţiilor 

personalului militar în rezervă şi în retragere, ai altor instituţii reprezentative 

din municipiul Buzău şi elevi ai instituţiilor de învăţământ. 

La ora 10:30 la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a avut loc ,,ORA 

DE ISTORIE” susţinută de profesorul Viorel Gheorghe, având ca temă 

personalitatea lui Alexandru Marghiloman; 

  3 aprilie - Clubul Literar „ESENŢE” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, coordonat de director Elena Isbăşoiu şi prof. Oana Paraipan, a 

organizat un concurs de cultură generală din limba şi literatura romană, la 

care au participat elevi ai Colegiului Economic Buzău, însoţiţi de doamnele 

prof. Albu Mirela şi Anghel Neacşa Nely. Prin concurs s-a marcat omagierea a 

doi titani ai literaturii româneşti, sărbătoriţi în luna aprilie, Octavian Goga şi 

Emil Cioran; 

  5 aprilie - Recital de excepţie la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”! 

Doi dintre cei mai importanţi şi apreciaţi muzicieni români, flautistul Ion 

Bogdan Ştefănescu şi chitaristul Costin Soare au realizat o incursiune 

spectaculoasă în istoria muzicii româneşti, reuşind să îmbine tradiţia cu cele 

mai noi tehnici şi limbaje muzicale, într-un recital unic pentru peisajul muzical 

românesc; 
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  3 – 11 aprilie - În perioada 3-11 aprilie Clubul de teatru „ScenART” al 

Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un atelier de teatru de 

umbre în colaborare cu clasa a IV-a step by step de la Şcoala Gimnazială nr. 

11 Buzău ( învăţătoare Marinescu Raluca şi Mărculescu Livia ). Astfel, copiii 

s-au putut bucura de transpunerea în mica scena de hârtie a trei poveşti iubite 

de toată lumea: Scufiţa roşie, Cei trei purceluşi şi Sarea în bucate.  

Coordonatori : Alex Pamfile şi Valentina Andrei;  

 12 aprilie - O oră de dirigenţie altfel. Vineri 12 aprilie clasa a 9 - a de la Liceul 

Teoretic Alexandru Marghiloman din Buzău ( dirigintă d-na Ionescu Luminiţa) 

a participat la un curs de dicţie şi vorbire corectă, organizat în cadrul Clubului 

de teatru „ScenART” al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”. Elevii au 

putut să descopere ce înseamnă o respiraţie corectă, să facă unele exerciţii 

de pronunţie şi să exerseze comunicarea în diferite modalităţi. O oră inedită, 

care sperăm că a creat câteva deprinderi pozitive pentru participanţi. 

Coordonator Alex Pamfile;  

 12 – 15 aprilie - Evenimente desfăşurate în perioada 12 - 15 aprilie 2019 la 

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”: 

- Cercul pedagogic cu tema „Modelarea comportamentală şi integrarea 

socială a copiilor cu cerinţe educative speciale prin metode interactive, din 

perspectiva <Life Span Development>”, organizat de Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă Buzău. Coordonator profesor Radu Ispirescu; 

- Conferinţa „Semnificaţiile Marii Uniri după un Secol”, organizată de ASCIOR, 

conferenţiar prof. dr. Gică Manole (Botoşani);  

 15 aprilie - Clubul de pictură cordonat de bibliotecar Valentina Andrei şi 

Atelierul de Creaţie coordonat de artistul plastic Ştefan Daniel Lăzărescu, au 

organizat o activitate creativă avându-i ca invitaţi pe elevii Liceului cu Program 

Sportiv „Iolanda Balaş Şoter” (prof. Stănescu Monica,Găman Lorina) şi elevii 

Şcolii Gimnaziale „General Grigore Baştan” ( prof. Simona Sîrbu şi Mihaela 

Negoiţă); 



 

50 
 

 16 aprilie - Vernisajul expoziţiei „Autentic Românesc” - CECILIA PETRESCU, 

custodele Muzeului ,,Timpul Omului" din ,,Ţinutul Buzăului " ; 

 18 aprilie - În urma parteneriatului cu Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie 

Romano” Buzău, Clubul Literar „ESENŢE”, coordonat de d-na director Elena 

Isbăşoiu şi prof. Oana Paraipan, a organizat activitatea „Scriitori români pe 

frontul Primului Război Mondial, în cadrul proiectului „Un secol de literatură”. 

Scopul activităţii a fost cunoaşterea operei şi biografiei scriitorilor care au 

luptat pe frontul Primului Război Mondial şi conştientizarea importanţei pe 

care o are formarea unei conştiinţe naţionale, prin valorificarea operei marilor 

scriitori în diferite contexte de viaţă socială. Au participat elevii clasei a V-a A 

(d-na prof. Mihaela Tănase) şi elevii clasei a III-a B (prof. Scoroşanu 

Cipriana); 

 18 aprilie –Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu I.P.J. 

Buzău a continuat seria evenimentelor de prevenire şi combatere a 

infracţionalităţii în rândul tinerilor. Temele dezbătute în cadrul activităţii au 

fost: tipurile de violenţă şi problemele adolescenţei. În final, elevii au testat 

ochelari care simulează starea de ebrietate pentru a conştientiza riscurile 

consumului de alcool. Activitatea a fost susţinută de subcomisar Tarcoci 

Malvina, elevilor Liceului Alexandru Marghiloman; 

 9 – 10 mai ZILELE MARGHILOMAN 

Marele om politic, Alexandru Marghiloman, va fi comemorat începând de joi, 9 

mai 2019, orele 17:00, printr-un concert spectacol ce va avea loc la Centrul 

Cultural „Alexandru Marghiloman” şi un picnic la orele 18:30. Intrarea se va 

face pe bază de invitaţie în limita locurilor disponibile, iar la picnic vor participa 

persoane care vor să-şi aducă contribuţia la înfiinţarea Centrului de 

Recuperare pentru copii - Alexandru Marghiloman de către Asociaţia 

Alexandru Marghiloman. 

Vineri, 10 mai 2019, începând cu orele 10:00, va avea loc ceremonialul militar 
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şi religios, urmat de lansare de carte şi expunere - Tradiţia Hipică 

Marghiloman. Prezentare Frozen Fire;  

 10 - 11 mai - Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" împreună cu Cenaclul 

"Nicolae Grigore Mihaescu - Nigrim" cu sprijinul Consiliului local Buzău,al 

Primăriei municipiului Buzau, Consiliului judeţean Buzău şi Uniunii 

Epigramiştilor din România organizează Festivalul Naţional de Epigrama "Cât 

e Buzăul de mare", ediţia a XX - a; 

 13 mai - Prezentarea proiectului:"Justice has no gender" şi a Parteneriatului 

public -privat pentru o Europa sustenabilă, echitabilă şi deschisă.Implementat 

de Asociaţia şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă-Agenda 2 în parteneriat 

cu Instituţia Prefectului Buzău; 

 23 mai – Concert susţinut de Corul de camera Lyra al Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman” la Liceul Pedagogic; 

 24 – 27 mai – Activităţi educative la biblioteca Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”; 

 29 mai – Vernisaj- expoziţie caricatură, artist Horaţiu Mălăele; 

 30 mai – Concurs pentru 1 iunie organizat de Poliţia Buzău în parteneriat cu 

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”; 

 30 mai – Spectacol de 1 iunie organizat de Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman; 

 5 iunie -Clubul Literar „Esenţe” al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, 

coordonat de director Elena Isbăşoiu şi prof. Oana Paraipan, a organizat 

dubla lansare de carte bilingvă - „Poezie turcă modernă” şi „Universul poeziei” 

- autor Marian Ilie, brăileanul care a cucerit Istanbulul. Evenimentul a fost un 

omagiu adus creatorului Marin Ifrim, ale cărui poezii au fost incluse în volume 

şi traduse în limba turcă;  
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 6 iunie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în parteneriat cu Fundaţia 

pentru SMURD a prezentat elevilor Şcolii Gimnaziale General „Grigore 

Baştan” măsuri de prim ajutor, dezobstrucţia adult, poziţia laterală de 

siguranţă şi masajul cardio-pulmonar;  

 7 iunie - În urma parteneriatului cu Şcoala Gimnazială nr.11, clasa a IV-a A 

Step by Step ( învăţătoare dna. Marinescu Raluca şi dna. Mărculescu Livia) a 

avut parte timp de o lună, de o aventură un pic altfel : clubul ScenART al 

Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a pregătit un spectacol de teatru 

de umbre. Copiii au fost pregătiţi de regizorul Alexandru Pamfile (Clubul de 

teatru ScenART) pe decorul creat de bibliotecar Valentina Andrei ( Clubul de 

Handmade); 

 11 iunie - Clubul Literar „Esenţe” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, coordonat de director Elena Isbăşoiu şi prof. Oana Paraipan, a 

organizat dubla lansare de carte a scriitoarei LIA IRINA MARIA BIGHEI; 

 19 iunie - Piesa de teatru pentru copii „Cartea Junglei”, jucată de copiii 

Clubului de teatru „ScenART” al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, 

coordonat de regizor Alex Pamfile; 

 21 iunie – Activităţi de vacanţă la cluburile Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”; 

 25 iunie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”  a sărbătorit Ziua 

Universală a IEI la Liasabona împreună cu Institutul Cultural Român – 

Lisabona; 

 28 iunie - Zilele Baroului Buzău, sărbătorite la Centrul Cultural ''Alexandru 

Marghiloman'' ; 

 30 iunie - elevii Clubului de folclor „Tradiţii” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, au participat la Festivalul Naţional Concurs „Vara Vedetelor”, 

ediţia a II-a, Bucureşti, unde au obţinut  premii; 
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 1 iulie - Stagiul de practică efectuat de elevii clasei a XI-a E de la Colegiul 

Economic Buzău la clubul de teatru, la atelierul de creaţie şi la clubul de 

informatică ale Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”; 

 7 iulie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” şi Festivalul Internaţional 

de Film Buzău - BUZZ, Ediţia a IV-a au organizat pentru prima dată în Buzău 

un atelier de benzi desenate.  

 12 iulie - Activităţi de vacanţă la cluburile Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”; 

 13 iulie - clubul de folclor „Tradiţii” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” a participat la Festivalul - concurs „Să păstrăm tradiţia 

poporului român”, ediţia a III-a - Spătaru, Buzău; 

 19 iulie - Activităţi de vacanţă la cluburile Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”; 

 27 iulie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu Staţiunea 

de Cercetare - Dozvoltare pentru Legumicultură Buzău au organizat cea de-a 

doua ediţie a FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL TOMATELOR ŞI AL 

BIODIVERSITĂŢII;  

 31 iulie - elevii Clubului de Folclor „Tradiţii” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” au participat la concursul Cântec de Poveste, unde au obţinut 

numeroase premii; 

 1 august - copiii cluburilor Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” au mai 

încheiat o săptămână de vacanţă de vară, în care au avut posibilitatea să îşi 

exprime propriile gânduri şi sentimente prin compoziţii plastice. Ziua Imnului 

Naţional al României a fost un prilej de a reflecta la însemnătatea simbolului 

nostru naţional, „Deşteaptă-te, române!”, în cadrul unei activităţi educative;  
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  8 august - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în parteneriat cu 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău,  a continuat seria de activităţi cu 

tema „Prevenirea victimizării minorilor”, în cadrul căruia a fost invitată să 

participe şi Jandarmeria Buzău. Cu această ocazie, copiilor li s-au prezentat 

regulile rutiere cât şi recomandări preventive pentru perioada vacanţei cu 

tematica ”Răpirea, rătăcirea şi relaţionarea cu persoane necunoscute”; 

 12 – 16 august - Clubul de teatru şi cinema ScenART al Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a organizat  un atelier de cinema care a avut ca 

scop realizarea filmului pentru copii „Misterul Extratereştrilor”;  

 16 - 22 august - Activităţi de vacanţă la cluburile Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”; 

 23 august -  la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, a avut loc proiecţia 

filmului pentru copii, „Misterul extratereştrilor”. Acest film este rezultatul 

activităţilor desfăşurate în cadrul atelierului de cinema, în ultimele două 

săptămâni; 

 29 - 30 august - Corul de cameră Lyra al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” a reprezentat România în perioada 29 - 30 august 2019 la 

Praha Music Festival 2019. A susţinut concerte în catedrala St. Salvator şi 

Biblioteca Municipală Praga;  

 6 septembrie - Activităţi de vacanţă la cluburile Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”;  

 18 septembrie -Dublă lansare de carte la Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman”;  

 18 septembrie - Clubul literar „Esenţe” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, coordonat de director Elena Isbăşoiu şi prof. Oana Paraipan, a 

organizat o activitate comemorativă, închinată poetului buzoian Vasile 

Cârlova; 
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 19 septembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat 

vernisajul expoziţiei de pictură „Simfonia Culorilor” - artist Alexandrina Dorina 

Sima; 

 23 septembrie -  Societatea Exploratorilor a organizat si cea de-a II-a ediţie de 

Explorare Urbană, eveniment la care Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman” a fost partener. Concursul s-a adresat atât persoanelor care au 

dorit să practice activităţi sportive într-o formă organizată şi distractivă, fiind 

organizat şi un atelier de iniţiere în tainele orientării; 

 25 septembrie - Tabăra de Documentare şi Creaţie „Buzău - Oraş Deschis 

Artei” a debutat la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” (Vila Albatros); 

 24 - 26 septembrie - gândurile colectivului Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” s-au îndreaptat către toţi cei care au contribuit la educaţia 

generaţiilor tinere, dăruindu-le un moment muzical, susţinut de Clubul nostru 

de folclor „Tradiţii”. De aceste momente s-au bucurat persoanele vârstnice de 

la Clubul Seniorilor - Broşteni şi cei de la Complexul de Servicii pentru 

Persoanele Vârstnice Al. Marghiloman; 

 30 septembrie - ASCIOR şi Centrul Cultural Alexandru Marghiloman au 

organizat deschiderea Cenaclului ASCIOR condus de scriitoarea Paulina 

Georgescu şi Atelierul de Creaţie ASCIOR, condus de prof. ing. Elena 

Mihalache, în cadrul conferinţei Orizonturile Bucuriei Tinerilor, sub patronajul 

Primăriei Municipiului Buzău;  

 1 octombrie - Colegiul Economic Buzău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău 

în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, a organizat marţi 

1 octombrie 2019 - Proiect Erasmus „Let`s Bring Europe Together for 

Heritage” - „Valorizarea patrimoniului material şi imaterial”;  

 1 octombrie  -  Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice; 

 6 octombrie - Alessia Drăgoiu membră a Clubului de Folclor „Tradiţii” al 

Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, a obţinut premiul II la 

CONCURSUL JUNIOR MUSIC FEST – Braşov; 

 9 octombrie - 60 de ani de la înfiinţarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Buzău şi 110 ani de la naşterea filozofului Constantin Noica, prilej cu care, la 

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a conferenţiat scriitorul ANDREI 

PLEŞU; 
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 10 octombrie -  Decernarea premiilor celei de-a XXXI-a ediţii a Concursului 

Naţional de Creaţie Literară „Vasile Voiculescu”, organizat de Centrul Cultural 

„Alexandru Marghiloman”; 

 11 octombrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat vineri, 

11 octombrie 2019, evenimentul de creaţie contemporană „ARTA PRINTRE 

BLOCURI” ediţia a V-a. În cadrul proiectului, publicul a fost invitat să ia parte 

la un program special care a inclus spectacolul artei contemporane prezentă 

în expoziţia „ARTA PRINTRE BLOCURI”, proiecţii de filme de artă şi concertul 

susţinut de J'z SPOT - un laborator muzical alternativ de revaluare a 

instrumentelor arhaice prin expresia mijloacelor electronice actuale de tipul 

„Sound design happening”, fondat de către Cătălin „Tzetze” Rădulescu în 

iarna anului 2018;  

 11 octombrie - Vineri, 11 octombrie 2019, orele 10.00, Biblioteca Centrului 

Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat o activitate interactivă de 

cultură generală la care au participat elevii Şcolii Gimnaziale „Nicu 

Constantinescu”, însoţiţi de prof. Mirela Diaconescu. În cadrul activităţii, elevii 

şi-au putut consolida cunoştinţele dobândite la şcoală prin rezolvarea 

ghicitorilor matematice, problemelor de logică şi jocurilor creative; 

 18 octombrie - Clubul literar „Esenţe”, coordonat de director Elena Isbăşoiu şi 

prof. Oana Paraipan, l-a comemorat pe „Ceahlăul prozei româneşti”, Mihail 

Sadoveanu, cu prilejul împlinirii a 58 de ani de la moartea sa. Tema acestui 

eveniment a fost „Imaginea satului şi a ţăranului în viziunea lui Mihail 

Sadoveanu”, confirmând mărturisirea scriitorului „ţăranul român a fost 

principalul meu erou”; 

 19 octombrie - elevii Clubului de Folclor „Tradiţii” al Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman” au participat la a doua ediţie a Festivalului „Mândru-

i plaiul muntenesc” - Bucureşti, unde valoarea şi frumuseţea au fost răsplătite 

pe măsură;  
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 21 octombrie - Clubul Literar „ESENŢE” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, coordonat de director Elena Isbăşoiu şi prof. Oana Paraipan, a 

organizat un concurs de cultură generală din limba şi literatura romană, la 

care au participat elevi ai Colegiului Pedagogic „Spiru C. Haret”, însoţiţi de 

domnul prof. Paul Androne. Prin concurs s-a marcat omagierea ilustrului critic 

literar Eugen Lovinescu; 

 29 octombrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat 

concertul extraordinar „Armonii de Toamnă” susţinut de Camerata Elite ( 

dirijor Vincent Gruger, solist Cristian Balaş - vioară); 

 3 noiembrie – 7 în 7 Art Festival în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman” şi Societatea Exploratorilor au organizat  atelierul „Esentiale 

FOTO” care a fost susţinut de Dana Dincă şi Cristi Mitrea; 

 4 noiembrie -  Activitate de vacanţă la biblioteca Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” unde s-au organizat ateliere de teatru de umbre, handmade şi 

pictură pe sticlă; 

 6 noiembrie - ASCIOR şi Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” au 

organizat dublă lansare de carte, lansarea unor cărţi de suflet, diferite ca 

formă, unite prin spiritul ce le consacră întru devenirea omului, într-o privire 

lucidă şi profundă a realităţii! „Viaţa la punct fix” a scriitorului Petre Rotaru 

Colţi şi „O poartă spre lume a scriitoarei Ioana Ilie RESNICOV;  

 7 noiembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat 

evenimentul „Buzăul de ieri, Buzăul de astăzi” cu prilejul Zilei Mondiale a 

Zonelor Urbane. Prezentarea a fost realizată şi susţinută de elevii liceului 

Henri Coandă sub îndrumarea profesorului documentarist Marin Nicoleta;  

 8 noiembrie - Clubul Literar „ESENŢE” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, coordonat de Director Elena Isbăşoiu şi prof. Oana Paraipan, a 

organizat o activitate cu titlul „Toamna în poezia românească”, o întâlnire 

armonioasă între muzică, poezie şi culoare, dedicată acestui anotimp şi 
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marilor poeţi care l-au descris: Octavian Goga, Vasile Alecsandri, George 

Topârceanu, Grigore Vieru, George Coşbuc, etc. Această activitate, la care 

au participat elevii ai Şcolii Gimnaziale „Nicu Constantinescu”, îndrumaţi de d-

na prof. Claudia Tănase, a avut ca scop stimularea interesului copiilor pentru 

poezie; 

 13 noiembrie - Clubul Literar „Esenţe” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” a organizat dubla lansare de carte, autor Cecilia Irimia Militaru;  

 12-14 noiembrie – Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu 

7 în 7 Art Festival, au organizat în perioada 12 - 14 noiembrie, Atelier de 

creaţie - coordonator, artist plastic Ştefan Daniel Lăzărescu, în cadrul căruia 

cursanţii au studiat desenul în perspectivă şi modelajul în sârmă şi de 

asemenea, au fost create trofeele festivalului;  

 15 noiembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu 

RAISAS BOOKS a organizat  un minunat târg de carte, unde cei mici au 

participat la activităţile gratuite din cadrul târgului: 

           * pictură cu apă din cărţile din colecţia Magic Painting; 

           * dactilopictură cu ajutorul cărţilor din colecţia Fingerprint Activities; 

           * activităţi diverse pe cardurile plastifiate din colecţia Wipe-Clean; 

           * activităţi diverse pe fişe din cărţile Usborne. 

 

 15 noiembrie - Evenimentul de creaţie contemporană „ARTA PRINTRE 

BLOCURI” a poposit pentru o singură seară la Galaţi! Aflat la a VI-a ediţie şi 

organizat de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman Buzau, ineditul proiect 

se prezintă ca o mixtură între vernisaj şi manifestare mondenă;  

 16 noiembrie - Atelierul de muzică „Ce poveşti ne spune cântul” susţinut de 

Alina Cioclea; 
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 20 noiembrie – Clubul literar „ESENŢE” din cadrul Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman”, coordonat de director Elena Isbăşoiu şi prof. Oana  

Paraipan, a organizat miercuri, 20 noiembrie 2019, a IV-a ediţie a Concursului 

de Fabule „Grigore Alexandrescu”, desfăşurat pe 3 secţiuni: interpretare, 

creaţie şi desen; 

 21 noiembrie - Clubul de teatru „Bimbiric” al bibliotecii Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a organizat o activitate recreativ educativă cu titlul 

„Lumea poveştilor” în cadrul căreia au fost puse în scenă poveşti îndrăgite de 

cei mici: Şcoala din pădure, Ridichea uriaşă, Ursul păcălit de vulpe; 

 22-23 noiembrie – Festivalul Bluzău – coparteneri; 

 25-29 noiembrie - Salonul Naţional de fotografie – vernisaj şi premierea 

câştigătorilor; 

 25 noiembrie - Biblioteca Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a 

desfăşurat ateliere de pictură cu şcolile partenere la care au participat elevii 

claselor pregătitoare C şi A de la clasele doamnelor învăţătoare Cristoi Livia şi 

Pandele Elena (Şcoala Gimnazială „Emil Palade”) şi elevii clasei a VI-a A de 

la clasa d-nei prof. Oana Andrei (Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”);  

 28 noiembrie - Spectacol „Ziua Naţională a României”; 

 30 noiembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” împreună cu 

„S.B.O.B - Seminţe bune, oameni buni”, „Seminţele noastre - Chişinău” şi 

„Flori Minunate” a organizat  „Târgul de seminţe - 2019”. Invitat de onoare 

doctor inginer COSTEL VÎNĂTORU, care a prezentat „Tratatul de 

legumicultură specială”. Iubitorii naturii au făcut schimb de seminţe, butaşi şi 

au primit sfaturi utile; 

 30 noiembrie – 7 în 7 Art Festival în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman” şi Societatea Exploratorilor au organizat Atelier de editare video 

susţinut de Marcu Dobrinoiu;  
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 8 decembrie – 7 în 7 Art Festival în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman” şi Societatea Exploratorilor au organizat  Atelier de Ilustraţie 

Editorială susţinut de Yanna Zosmer; 

 11 decembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a găzduit seria de 

conferinţe: "Personalităţi buzoiene de ieri şi de azi" - „Doctor CONSTANTIN 

ANGELESCU”, unde a conferenţiat doamna dr. LUMINIŢA GIURGIU - 

Bucureşti. Totodată a avut loc vernisajul expoziţiei „BUZĂU - ORAŞ 

DESCHIS ARTEI”, tablouri realizate în cadrul Taberei de documentare şi 

creaţie 2019; 

 12 decembrie – Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a avut loc 

vernisajul expoziţiei de bijuterie contemporană „PARALELE”, autor DOINA 

ELENA ALEXANDRESCU – Bucureşti;  

 17 decembrie – Conferinţa Societatea Exploratorilor; 

 18 decembrie – Copiii clubului de folclor „Tradiţii” şi trupa „Bimbiric” ale 

Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” l-au întâmpinat pe Moş Crăciun; 

 19 decembrie - Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Buzău în parteneriat cu 

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a lansat Campania naţionala „Hoţii 

îţi invadează intimitatea" cu scopul prevenirii furturilor din locuinţă şi creşterii 

gradului de siguranţă a cetăţenilor buzoieni în perioada sărbătorilor de iarnă; 

 20 – 21 Festivalul Top T – coparteneri; 

 20 decembrie – Oraşelul copiilor;  

 21 decembrie - Clubul de folclor „Tradiţii” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” a fost prezent cu grupul „Moştenitorii tradiţiilor” la Târgul de 

Crăciun din Galaţi; 

 26 decembrie – Concert susţinut de Corul de camera Lyra, în Biserica Sf. 

Nicolae – Vintilă Vodă, jud. Buzău; 
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V. STAREA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN 

ANUL 2019 

 

 

       Suprafaţa municipiului Buzău este de  81,78 km2, adică 8.178,65 ha din care 

4.637,52 ha intravilan şi 3.541,13 ha extravilan. 

 Buzăul ocupă altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor, până 

la 88 de metri în apropierea râului, media fiind de 95 metri (cât este şi altitudinea în 

Piaţa Daciei). 

       Conform determinărilor făcute de prof. Alexandru Boroiu, de la Universitatea din 

Piteşti, cel care a determinat şi centrul ţării ( care este la sud de municipiul Făgăraş),           

Buzău este localitatea cea mai mare care se află exact la jumătatea distanţei dintre 

Ecuador şi Polul Nord, iar locul prin care trece paralela se află în sensul giratoriu din 

faţa Gării Buzău. 

       Spaţiul verde în municipiul Buzău este de 390 ha (din care 11,5 ha - parte din 

Parcul Crâng proprietate a municipiului Buzău), ceea ce înseamnă 29.69 m2/locuitor, 

faţă de un minim 26 m2/locuitor cât prevede Uniunea Europeană şi 20 m2/locuitor 

conform Legii 47/2012. 

       De menţionat că prin Legea 220/2018, municipiului Buzău i se va retroceda şi 

diferenţa de  Pădure Crâng în suprafaţă de 177,9 ha, operaţia de predare-primire 

fiind în curs. 

       Municipiul Buzău este traversat de canalul natural “Iazul Morilor” ce se 

desprinde din râul Buzău, la Cândeşti. 

       “Iazul Morilor” are o lungime totală de 20,34 km din care 13,8 km se întinde pe 

teritoriul municipiului Buzău. 

 

 

 

 



 

62 
 

Monitorizarea calităţii aerului 

     Municipiul Buzău nu este o zonă cu risc de poluare atmosferică neînregistrându-

se ca zonă critică sau zonă fierbinte. Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Buzău 

s-a făcut permanent cu ajutorul unei staţii automate de monitorizare calitate aer. 

       La nivelul anului 2019, monitorizarea calităţii aerului la APM Buzău s-a realizat 

atât prin prelevări manuale, urmate de analiza probelor în laborator, cât şi în cadrul 

sistemului de monitorizare continuă a calităţii aerului. 

       Monitorizarea continuă în cadrul municipiului Buzău a fost realizată cu ajutorul 

staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului de tip fond urban BZ-1, parte din 

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului,  amplasată în centrul 

municipiului Buzău. 

       Prin intermediul staţiei BZ1 sunt monitorizaţi şi evaluaţi, conform Legii nr. 

104/2011 privind aerul înconjurător, poluanţii SO2, NO2/NOx, CO, PM10 automat şi 

gravimetric, benzen, O3  şi PM2,5 gravimetric. 

       Pe tot parcursul anului 2019, staţia BZ-1 a funcţionat continuu, captura de date 

fiind mai mică doar la indicatorii PM10 gravimetric, pompa de prelevare tip FOX fiind 

defectă până la data de 17.08.2019, PM10 automat, analizorul pentru determinarea 

acestui indicator fiind defect până la data de 07.08.2019, PM2,5 gravimetric, pompa 

de prelevare tip CHARLIE fiind defectă începând cu data de 15.05.2018, 

NO/NO2/NOx şi benzen, analizoarele pentru măsurarea acestor indicatori fiind 

defecte de mai multe ori pe parcursul anului 2019. Capturile de date pentru 

analizoarele care au funcţionat continuu sunt de peste 90%, îndeplinindu-se, astfel, 

obiectivele de calitate a datelor impuse prin Legea 104/2011. 

       Analiza cantitativ-comparativă a capturilor de date  realizate la staţia automată 

de monitorizare a calităţii aerului înconjurător  BZ-1 în perioada 2015-2019 este 

prezentată în tabelul următor: 

 

NR. 

CRT. 

INDICATOR 

determinat 

CAPTURĂ 

DATE 2015 

(%) 

CAPTURĂ 

DATE 2016 

(%) 

CAPTURĂ 

DATE 2017 

(%) 

CAPTURĂ 

DATE 2018 

(%) 

CAPTURĂ 

DATE 2019 

(%) 

1 SO2 74,2N 62.3N 93,88 94,28 94,14 
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2 NO2 58,5N 59.1N 92,41 68,29N 64,65N 

3 Benzen 2,8N 63.6N 93,01 76,04N 39,65N 

4 CO 57,1N 65.2N 95,35 94,20 92,27 

5 PM10 grav 13,1N 54.3N 54,51N 40,00N 37,53N 

6 Benzo(a)piren - - - 38,90 22,47N 

7 O3 56,8N 60.8N 95,1 94,26 95,27 

8 PM2.5 grav. 0,0N 53.8N 60,54N 34,25N 0,0N 

LEGENDĂ: N-captură de date anuală insuficientă pentru respectarea criteriilor de 
calitate a datelor, conform Legii 104/2011  

 
       Analiza calitativă (medii anuale) a rezultatelor determinărilor privind calitatea 

aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în perioada 2015-2019, 

este prezentată în tabelul următor: 

 

NR. 

CRT. 
Indicator Tip staţie 

Valorii medii anuale nivel concentraţii 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 SO2 (μg/mc) Fond Urban 4,32N 6.56N 5,87 6,34 6,44 

2 NO2 (μg/mc) Fond Urban 26N 29.7N 24,13 26,89N 13,53N 

3 Benzen (μg/mc) Fond Urban 4,2N 3.5N 3,41 2,34N 1,82N 

4 CO (mg/mc) Fond Urban 0,22N 0.49N 0,31 0,30 0,23 

5 PM10 grv (μg/mc) Fond Urban 24N 19N 22,92N 16,21N 21,00N 

6 
Benzo(a)piren  

(ng/mc) 

Fond Urban - - - 0,24 0,20N 

7 O3 (μg/mc) Fond Urban 50N 44.7N 45,09 48,41 44,98 

8 PM2,5 grv (μg/mc) Fond Urban - 12N 22,97 11,8N - 

LEGENDĂ: N-captură de date anuală insuficientă pentru respectarea criteriilor de 

calitate a datelor, conform Legii 104/2011  
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VI. STAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN 
MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN ANUL 2019 

 
 
 

6.1 Activitatea Consiliului local al Municipiului Buzău 
   

În anul 2019 au avut loc 11 şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare şi 2 

şedinţe extraordinare - de îndată. 

 Au fost întocmite 18 procese verbale aferente şedinţelor Consiliului Local din 

anul 2019. 

Consiliului Local al Municipiului Buzău funcționează și prin cele 5 comisii de 

specialitate și anume: 

 Comisia pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare; 

 Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului şi turism; 

 Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie şi 

protecţie copii; 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială; 

 Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Pe parcursul anului 2019, Consiliul Local al Municipiului Buzău, a adoptat un 

număr de 381 de hotărâri de consiliu, dintre care 60 au avut caracter normativ. Au 

fost înregistrate 418 proiecte de hotărâri. 

Hotărârile adoptate au fost postate pe site-ul oficial al instituţiei 

www.primariabuzau.ro. 

Totodată, în anul 2019 au fost emise 1.200 de dispoziţii ale primarului 

municipiului Buzău. 

 

http://www.primariabuzau.ro/


 

65 
 

 
 
 
 

6.2 Activitatea Primăriei Municipiului Buzău 
      
       Începând din 2017, în Primăria Buzău se aplică sistemul de management 

Kaizen, ”îmbunătăţirea continuă”, sistem care se aplică în majoritatea marilor 

companii din întreaga lume, cu rezultate excepţionale. 

       Primăria Municipiului Buzău este instituţia publică europeană cu cel mai avansat 

sistem de management Kaizen. În 9 decembrie 2019, la Gala Premiilor Asociaţiei 

Municipiilor din România, desfăşurată sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, 

Klaus Iohannis, municipiului Buzău i s-a decernat Premiul pentru inovaţie în 

administraţia publică. 

Rezultatele aplicării Kaizen: 

 Economie de timp pentru cetăţenii buzoieni de 257 de ani, după cca. 2 ani de 

aplicare; 

 Scurtarea duratelor tuturor proceselor  de soluţionare a solicitărilor cetăţenilor 

cu 30% până la 90%; 

 Venituri suplimentare de cca. 4 milioane €/2 ani, obţinute din funcţionarea cu 

personal redus şi din aplicarea standardelor Kaizen. 

       Toate aceste rezultate se bazează pe colectarea şi prelucrarea sesizărilor şi 

propunerilor venite de la buzoieni prin: 

- audienţe 

11

5
2

sedinte ordinare sedinte
extraordinare

sedinte de îndată

Ședințe CLM 2019
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- www.buzaucityreport 

- facebook 

- site-ul Primăriei 

- dialoguri directe cu funcţionarii primăriei 

- mas- media, etc 

    Ghișeul Unic 

În anul 2019, Registratura instituției a funcționat în sistem de Ghișeu Unic 

care are în componență funcționari de la următoarele structure: Serviciul Relații cu 

Publicul, Organizare Alegeri,  Arhitect Șef, Serviciul Administrare Patrimoniu și Biroul 

Comerț și Transporturi Locale.  

Astfel, cetățenii sunt îndrumați și consiliați cu informații de specialitate, 

referitoare la documentele necesare pentru soluționarea diferitelor probleme, precum 

și verificarea documentațiilor.  

Totodată s-au menținut metodele de management Kaizen în activitatea de 

Ghișeu Unic, ceea ce a condus la o organizare mai bună a activității. 

În diverse registre ale instituției s-au înregistrat următoarele documente: 

 Registrul de evidență intrări-ieșiri  al Registraturii generale: 159.344  

 Registrul de petiții conf OG 27/2002: 83 

 Registrul de evidență al Consiliului local al Municipiului Buzău: 489. 

 

Buzău City Report 

Din anul 2018 funcționează website-ul www.buzaucityreport.ro pentru 

transmiterea de sesizări, direct către primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. 

Website-ul este accesat prin site-ul primăriei www.primariabuzau.ro  sau  ca 

aplicație mobilă pe  dispozitive de tip Android și  iphone ( IOS). 

În anul 2019 s-au depus 1862 de sesizări, pentru diverse probleme: 

http://www.buzaucityreport/
http://www.buzaucityreport.ro/
http://www.primariabuzau.ro/
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       Începând din decembrie 2019 s-au montat şi primele 4 panouri digitale de 

informare 24/24 - cu informaţii privind transportul în comun şi despre furnizarea 

utilităţilor şi nu numai. 

 

Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul 

la informațiile de interes public: 

1.-Numărul total de solicitări de informaţii de interes public      : 112           

2.-Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes :112 

 Informaţii economico-financiare: 39   

 probleme privind autorizații de taxi - 1 

 -probleme de urbanism și autorizare în construcții - 14 

 - probleme cu câini comunitari  și spații verzi, infrastuctură rețea 

apă și canalizare, iluminat public, asfaltări– 13 

 - informații sportive – 4 

 -  informații  proiecte eropene- 3 

 - probleme de patrimoniu – 11 

 - informații  resurse umane – 3 

Drumuri
26%

Ordine publică
18%

Urbanism
15%

Spații verzi
7%

Salubritate
6%

Transport
6%

Iluminat
5%

Taxe si impozite
2%

Diverse 
15%

Problematica sesizărilor depuse prin
City Report
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 - informații locative – 1 

 - informații juridice – 6 

 - informații trasnport local – 1 

 - informații activitate poliția locală – 2 

 - activitatea asociațiilor de proprietari - 1 

 - diverse - 13 

 

3.-Numărul de solicitări rezolvate favorabil : 112 

4.-Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii : 0                                                                                                                                                                                                                                        

 informaţii exceptate : 0 

 informaţii inexistente : 0 

5.-Numărul de solicitări adresate  : 112 

 pe suport de hârtie :  20 

 în format electronic : 82 

6.-Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 60 

7.-Numărul de solicitări adresate de persoane juridice : 52 

8.-Numărul de reclamaţii administrative : 0   

9.-Numărul plângerilor în instanţă : 0   

10.-Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice - 0 lei 

11.-Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public solicitate: 485 lei 

 

Audiențe 2019 

 

           - primar               - Constantin Toma  -     482                            

 - viceprimar         - Ionuț  Apostu        -      60                     

          - viceprimar          - Andrei Neder         -      12 ( până în luna martie 2019)                           
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Activitatea privind autoritatea tutelară: 

 

În cursul anului 2019, s-au realizat următoarele: 

-  341 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti 

(cu opinie pentru stabilirea domiciliului minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, 

reglementarea programului de vizitare, stabilirea de legături personale sau tăgadă 

de paternitate); 

- 122 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti în 

vederea institurii tutelei sau curatelei (pentru persoanele majore lipsite de 

discernământ, care nu îşi pot numi un reprezentant sau pentru persoanele majore 

care, deşi au capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor cauze şi împrejurări 

prevăzute de lege, nu-şi pot apăra interesele civile în condiţii satisfăcătoare); 

      - 75 anchete psihosociale solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Buzău, în vederea dispunerii cu privire la soluţionarea cererilor de punere sub 

interdicţie; 

- 16 anchete sociale solicitate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală în 

vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului care a săvârşit acte sau fapte de 

natură penală, în conformitate cu Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 

accelerarea soluţionării proceselor; 

- 111 anchete sociale la solicitarea notarilor publici (în vederea desfacerii  

căsătoriei prin procedură notarială cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti şi 

stabilirea domiciliului copiilor minori proveniţi din căsătorie), pentru a se stabili dacă 

acordul dintre soţi nu prejudiciază interesele minorilor; 

- 69 dispoziţii curatelă specială minori (dezbatere succesiune, partaj 

succesoral, încuviinţare dobândire prin cumpărare sau donaţie locuinţă sau teren, 

încuviinţare înstrăinare; 

- 29 dispoziţii curatelă specială interzişi judecătoreşti (dezbatere succesiune, 

partaj succesoral, încuviinţare dobândire prin cumpărare sau donaţie locuinţă sau 

teren, încuviinţare înstrăinare, etc.); 
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-  74 anchete sociale conform O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  24 anchete sociale pentru delegare drepturi părinteşti conform Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

- 17 anchete sociale efectuate la solicitarea instanţelor judecătoreşti în 

vederea emiterii unor ordine de protecţie; 

- 45 dispoziţii curatelă specială pentru reprezentare bolnavi încadraţi în gradul 

de handicap grav ce necesită asistent personal, până la soluţionarea procesului de 

punere sub intedicţie. 

 

       Activitatea juridică 

 Pe parcursul anului 2019 a fost reprezentată instituţia, în faţa instanțelor 

judecătoreşti, prin susţinerea intereselor acesteia. 

Ca urmare, au fost întocmite diferite acte de procedură – întâmpinări, 

răspunsuri, note de ședință, concluzii scrise, cereri de apel și de recurs. 

        Astfel, cele 386 dosare repartizate reprezentând contestații la 

executare/anulare acte administrativ-fiscale (58),  plângeri contravenţionale (150), 

cereri de chemare în judecată având ca obiect obligația de a face (19), anulare acte 

administrative (43), suspendare acte administrative/ordonanțe președințiale (9), fond 

funciar (5), pretenții (14), 2 cereri drepturi bănești, 1 superficie, 20 cereri Legea 

10/2001, 56 acțiuni în constatare/uzucapiuni, 5 servitute/grănițuire, 1 cerere 

evacuare, 2 solicitare informații de interes public, 1 consfințire acord mediere, au fost 

soluţionate astfel : 

- Contestații la executare/anulare acte administrativ-fiscale: 58, din care 13 

cereri au fost respinse, 2 anulate, 2 cerere suspendată, 8 cereri au fost 

admise, 3 cereri admise  în parte, restul cauzelor fiind pe rol, având termene 

pe anul în curs. 
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-  Plângeri contravenționale : 150, din care 35 respinse, 1 anulată, 6 admise în 

parte – avertisment, 7 cereri admise, restul cauzelor fiind pe rolul instanțelor, 

cu termene pe anul în curs. 

- Obligația de a face : 19, din care 8 respinse, 5 admise în parte, 1 cerere 

anulată, restul pe rolul instanțelor. 

- Anulare acte administrative : 43, din care 14 acțiuni respinse, 3 admise, 1 

acțiune perimată, celelalte aflându-se pe rolul instanțelor. 

-  Suspendare acte administrative/ordonanțe președințiale : 9 cereri,  din care 8 

respinse, 1 admisă (suspendare executare silită). 

- Fond funciar : 5 pe rol. 

- Pretenții : 14, din care 6 admise, 2 respinse, restul aflându-se pe rolul 

instanțelor. 

- Drepturi bănești : 2 cereri, acțiuni suspendate. 

- Superficie : 1 pe rol. 

- Cereri Legea 10/2001: 20, din care 2 acțiuni respinse, 2 acțiuni admise, restul 

cauzelor (14) aflându-se pe rolul instanțelor, pe anul în curs. 

-  Acțiuni în constatare/uzucapiuni: 56, 16 acțiuni admise, 8 respinse, 4 

suspendate, restul cauzelor aflându-se pe rolul instanțelor, pe anul în curs. 

- Servitute/grănițuire : 5, din care 2 respinse, restul pe rol.. 

- Evacuare : 1 cerere admisă. 

- Solicitare informații de interes public: 2, ambele respinse. 

- Consfințire acord medire : 1 – cerere respinsă. 

 

 

Referitor la aplicarea Legii nr. 10/2001 

- au fost emise 53 de dispoziții și apoi expediate ; 

- au fost corectate 159 de dispoziții cu referatele aferente pentru cele 164 de 

dosare soluționate de S.C.A. ,,Bohâlțeanu și Asociații”; 

- au fost pregătite și transmise 56 de dosare pentru Autoritatea Națională 

pentru Restituirea Proprietăților ; 
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- a fost pregătit un dosar pentru înaintare la Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului ; 

- a fost pregătit un dosar pentru înaintare la RADEF  ; 

- au fost întocmite și expediate 231 adrese pentru diverși terți; 

- au fost formulate un număr de 19 răspunsuri la petiții. 

La nivelul primăriei sunt înregistrate 1827 de notificări, iar în ultimii ani s-au 

soluționat: 

 2014 -  91 dosare;  

 2015 -  71 dosare;   

 2016 -  78 dosare; 

 2017 -  72 dosare; 

 2018 -  80 dosare; 

 2019 - 159 dosare. 
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Evoluția soluționării dosarelor

Legea 10/2001 

La sfârșitul anului 2019 mai erau nesoluționate 411 de dosare dintr-un total de 

1827 notificări  depuse conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 
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Activitatea privind starea civilă și evidența 
persoanelor 

 
Direcția de Evidenţă a Persoanelor Buzău deservește populația arondată 

municipiului Buzău şi celor 28 de comune,  un număr total  de 248.477 de locuitori, 

care reprezintă peste 50% din populația județului Buzău. 

În anul 2019 au fost eliberate 23.454  de cărți de identitate din care: 

- 14 – 18 ani  2.280 

- peste 18 ani       48 

- la expirarea valabilității 13.499 

- schimbarea numelui 1.572 

- la schimbarea denumirii străzii 1.231 

- la schimbarea domiciliului 5.165 

- în locul celor pierdute 2.208 

- în locul celor furate 33 

- deteriorate, distruse 572 

- preschimbări + alte cazuri 3.306 

- prin procură specială 413 

 

În anul 2019 s-au eliberat 1009 cărți de identitate provizorii. 

Au fost luate în evidență un număr  4.309 persoane, din care: 

- 2.857 la naștere; 

- 1059  alte cazuri; 

- 383  la schimbarea domiciliului din străinătate în România; 

- 10  la dobândirea cetățeniei.  

 

  Compartimentul de stare civilă asigură: 

- primirea declarațiilor și actelor primare care stau la baza înregistrării nașterii ; 

- identificarea persoanelor și verificarea autenticității documentelor prezentate; 

- înregistrarea certificatului medical constatator al nașterii; 

- completarea actelor de naștere, în registrele de stare civilă, exemplarul 1 și 2 

precum și înregistrarea acestora în sistem electronic; 
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- eliberarea către persoanele îndreptățite a certificatului de naștere pentru 

copilul nou născut; 

- primirea și înregistrarea declarațiilor de căsătorie date de către viitorii soți în 

fața ofițerului de stare civilă; 

- completarea actelor de căsătorie, în registrele exemplarului 1 și 2, precum și 

înregistrarea acestora în sistem electronic; 

- încheierea căsătoriei de către ofițerul de stare civilă potrivit programării 

stabilite și eliberarea certificatului în urma oficierii; 

- primirea declarațiilor și actelor primare care stau la baza înregistrării 

decesului, identificarea persoanelor și verificarea autenticității documentelor 

prezentate; 

- înregistrarea certificatului constatator al decesului în registratura serviciului; 

- completarea actelor de deces, în registrele de stare civilă pentru decese, 

exemplarul 1 și 2 precum și înregistrarea acestora în sistem electronic; 

- eliberarea certificatului de deces și adeverința de înhumare. 

 

În anul 2019 s-au eliberat 10.985 certificate de stare civilă, după cum 

urmează:  

Nașteri   7.193 

Căsătorii   1.382 

Decese   2.410 

Total acte eliberate 10.985 

 

Totodată, s-au înregistrat : 

Nașteri 3.937 

Căsătorii  1.052 

Decese  1.971 

Total acte înregistrate  6.960 
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Din punct de vedere statistic s-au realizat următorii indicatori: 

- au fost soluționate pozitiv 1.945 cereri privind transcrierea actelor de stare civilă 

înregistrate în străinătate; 

o  divorțuri administrative  14; 

o  sentințe tăgada peternității - 48; 

o  sentințe incuviințare nume - 127; 

o  sentințe stabilirea filiației  - 28; 

o sentințe divorț operate pe marginea actelor de stare civilă - 811 din care 

(sentințe judecătorești 376, 428 sentințe notari si 7 starea civilă); 

o 7719 mențiuni operate pe marginea actelor de stare civilă, dintre care 137 

trimise altor primării.      

  

Activitatea de urbanism și autorizare în construcții 

 

        În anul 2019 s-au eliberat un număr de 1143 Certificate Urbanism, ca urmare a 

cererilor depuse de persoane fizice si juridice.    

 

Situație PUD – uri aprobate în 2019 : 

Nr. 
crt. 

Solicitant  
Adresa 

Solicitare 
Amplasament 

Număr act  

1 
 

MARUNȚIS 
VIOREL SI IULIA 

PUD 
 aprobare PUD-pentru construire 
cladire cu destinația Statie ITP 

Str. Transilvaniei nr. 330 

HCLM  
nr. 225/2019 

 

 
2 

BADIU ANGELA 

PUD  
 Construire spațiu comercial cu 
regim de inaltime parter in b-dul 

Unirii, nr. 160 

HCLM nr.224/2019 
 

3 
SC BASIC TRADE 

SRL 

P.U.D. 
 Construire cladire cu destinația 

suport a noilor afaceri 

HCLM.  
Nr.223/2019 

4 SC GSM MOBILE PUD HCLM  
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HOUSE SRL Construire cladire de turism cu 
regim de înalțime P+2 nivele în 

 str. Tunel nr 2. 

Nr. 378/2019 

 

 Situație PUZ - uri aprobate în 2019: 

Nr. 
crt. 

Solicitant  
Adresa 

Solicitare 
Amplasament 

Număr act 

 

1 
SC BREBEANU 
PETROL SRL 

PUZ 
„Construire parcare subterana si 

supraterana etajata”,Str. 
Democratiei, nr.6 

HCLM 
nr.13/ 

17.01.2019 

 

2 
SC CONFMET 
INSTAL SRL 

PUZ 
„Construire salon evenimente” 

Sos. Spatarului, Tarla 46,  
Parcela 64 

HCLM 
nr.14/ 

17.01.2019 

 

3 
NAZARU ION 

PUZ 
„ Construire locuinte individuale cu 

regim de inaltime P+1, P+2E si hala 
depozitare” Tarla 41, Parcela 717 

 
HCLM  

nr. 226/2019 

4 UAT MUNICIPIUL 
BUZAU 

PUZ 
Regenerarea Spațiului Urban  
Adiacent Parcului Tineretului, 

 Tarla 34,  Parcela 541 

 
HCLM 
nr.316/ 

31.10.2019 

5 
SC WAREHOUSES 

DE PAUW 
ROMANIA SRL 

PUZ 
„Construire WDS Industrial Park 
Buzau, unitate pentru depozitare cu 
anexe administrative, tehnice , 
alei  carosabile si pietonale, 
parcare, imprejmuire, bazin retenție 
apa pluviala, semnalistică, 
amenajare spații verzi plantate, 
amplasare totem si organizare de 
santier” Tarlaua 18, Parcela 79, 80 

 
HCLM 
nr.317/ 

31.10.2019 

 

6 

 

S.C.  DECA S.R.L. 

PUZ 
Construire hala de producție și 
depozitare corpuri de iluminat și 
confectii metalice, Tarla 44, 

Parcela 787 

HCLM  
nr.339 

15.11.2019 

 

       

      În anul 2019  s-au eliberat un număr de 478 autorizații de construire și un număr de 

91 autorizații de desființare.  
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      În aceeasi perioadă s-a participat în calitate de membrii delegați ai administrației 

publice locale la efectuarea unui număr de 159 recepții a unor lucrări de construire 

finalizate și la un număr de 84 recepții la terminarea unor lucrări de desființare pentru 

diferite categorii de construcții, urmare a solicitărilor beneficiarilor, persoane fizice 

sau juridice. Totodată, s-au eliberat 154 certificate de atestare a edificării unor 

construcții, certificate ce au avut la bază autorizații de construire și au avut recepțiile 

făcute. 

Valoare totală a taxei de autorizații de construire încasate – 1 358 230,4 lei 

       Valoare totală taxei de autorizatii de desfiintare încasate–         16 736    lei.  

 

Activitatea de Gospodărie Urbană 

 

      Activitatea de întreținere și reabilitare străzi în anul 2019 a fost realizată prin 

reabilitarea a 15 străzi împreună cu trotuarele aferente cu o lungime totală de 8.150 

m, respectiv valoare de 6.332.589,52 lei (fără TVA), plombarea unor artere de 

circulație în valoare de: 1.153.409,55 lei ( fără TVA), reabilitarea a 3 trotuare pe care 

s-au montat pavaje permeabile, luând în considerarea măsura de economie circulară 

privind retenția apei în zonele urbane în valoare de: 666.533,65 lei fără TVA. 

Lucrările de reabilitare s-au executat pe următoarele străzi :  

       -Str. Oltului                     - L=975m 

,      -sens giratoriu Oltului      

       -Str. Constituţiei               -L=550m 

       -Str. Orizontului               -L=450m  - tronson între str. Constituţiei şi Bdul Unirii) 

,      -B-dul N. Bălcescu        -L=500m - tronson între b-dul N. Titulescu şi b-dul m-şal 

Al. Averescu),  

       -Aleea Centrală               -L=215m 

       -Aleea Şcolilor                 -L=330m 

       -Aleea Afinelor                 -L=300m 

       -Str. Prieteniei                  -L=327m 

       -Str. Pietroasele               -L=600m 
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       -Str. Renaşterii                 -L=20m 

       -Str. Mădălin Stoica          -L=725m 

       -Str. Clemenţei                 -L=425m 

       -str. Transilvaniei – tronson cuprins între fabrica de Bere Ursus şi ieşirea din 

municipiu spre Nehoiu            - L= 2.200 m 

        -Str. Simila                     -  L=300 m 

        -Intrarea Bazalt               - L=250 m 

        Totalul  lucrărilor:    6.332.589,52  lei fără T.V.A. pentru aproximativ 8.150m. 

Totodată s-au executat lucrări  de plombare în valoare de 1.153,409.55 lei fără TVA. 

         Lucrările de reabilitare trotuare prin pavare permeabilă - măsură de retenție a 

apei în zona urbană - s-au executat pe următoarele aliniamente: 

        -Trotuare str. George Emil Palade –pavaj;           

        -Trotuare str. Arh.Petre Antonescu –pavaj;  

        -Trotuare str. Mesteacănului – pavaj, iar totalul lucrărilor a fost de - 666.533,65 

lei fără TVA. 

 

Serviciul de parcări 

În cadrul serviciului de interes local pentru întreținerea și reabilitarea parcărilor 

publice și de reședintă, s-au reabilitat 5 parcări de reședință, cu 2.715 locuri de 

parcare, cu o valoare a lucrărilor de 1.232.987,40 lei fără TVA. 

 

       Parcări  de reședință 

În anul 2019 s-au reabilitat următoarele parcări de reședință : 

        -Cartier Crâng – Aleea Paltinilor (zona blocurilor 42-43) 

        -Zona Bisericii SF. Andrei                 

        -Aleea Paltinilor – bl 40,35,36A      

        -Cartier Crâng – Aleea Centrala   

        -Parcare- Bdul Stadionului , iar valoarea totală a lucrărilor a fost de                      

1.232.987,40 lei fără TVA. 

         Număr locuri amenajate și atribuite în 2019 – 2091 buc., iar pentru 2020 s-au 

pregătit pentru atribuire– 624  buc. 
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Parcări cu plată 

Prin HCL nr.49/2019 s-au înființat 2.082 de locuri de parcare cu plată cu tarifare 

progresivă în centrul municipiului și pe arterele mari și un număr de 968 de locuri de 

parcare cu plată cu tarifare fixa. 

 

Semnalizarea rutieră pentru siguranța circulației 

În cadrul acestei activități, au fost propuse în anul 2019 în cadrul Comisiei de 

securitate rutiera - 168 măsuri, din care au fost aprobate 104 masuri, care au 

constat în: montarea de 4 semafoare cu temporizare, montarea de separatori de 

sens pe Șoseaua Nordului, montarea în 15 locații de limitatoare de viteză, 

instituirea de sensuri unice de circulație pe 4 străzi, montare de plăcuțe cu denumiri 

de străzi, înlocuire de indicatoare treceri de pietoni și refacere marcaje rutiere 

treceri pietoni.  

 

Instalații semaforizare cu temporizare: 

1. -intersecția străzilor Bucegi și Alexandru Marghiloman 

2. - strada Spiru Haret – intersecție cu strada Ciochinescu 

3. - strada Bistriței - acces I.S.U. 

4. - strada Transilvaniei - Liceul Costin Nenițescu 

 

S-au montat: 

- separatori de sens din beton pe Soseaua Nordului – zona Pasaj Fabrica de 

Bere; 

- limitatoare de viteză: Aleea Școlilor – zona Școlii nr. 12, Aleea Industriilor – 

zona Casa Județeană de Pensii,strada Islazului, strada Țiglari, strada Valea 

Buzăului, strada Pietroasele – bloc G1, strada Transilvaniei – zona PETROM – ieșire 

Vernești, strada Bucegi – Liceul de Arte, strada Dimitrie Filipescu – zona Colegiului 

Tehnic, strada Caoca – Liceul Alexandru  Marghiloman, Strada Prutului interescție 

cu strada Constituției, Șoseaua Brăilei – zona Cimitir Sf. Gheorghe, strada Bistriței – 
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Colegiul Economic, B-dul Mareșal Al. Averescu – zona Electrica, strada Colonel 

Buzoianu intersecție cu strada Independenței. 

 

S-au instituit sensuri unice: 

1.-strada Mică ( tronson Decebal către Republicii), 

2.-strada Vulturului ( tronson Agriculturii către Decebal), 

3.-strada Bâsca (tronson Soroca către N.Bălcescu), 

4.strada Victoriei ( tronson Sculpturii către Alexandru Marghiloman) 

În anul 2019 s-a realizat iluminat arhitectural în Cimitirul Eroilor, în ronduri și la 

intrările în oraș. 

       În anul 2019 în Municipiul Buzau  existau 47 de locuri de joaca amplasate în 

parcuri și cartierele de locuințe. Din cele existente au fost reabilitate 7 locuri de 

joacă, dupa cum urmează: 

 

Locuri de joacă – reparaţii (reabilitare) 

     1.Str. Mică                                 

     2.Hotel Coroana                        

     3.Str. Iazul Morii                         

     4.Cartier Obor (semilună)          

     5.Str. Tunel                                

     6.Parc Marghiloman                  

     7.Zona Tribunal , total   cheltuieli 529.530,93 lei  cu TVA.       

      Pentru cele 287 de ha de spații verzi din municipiu s-a realizat întreținerea 

acestora prin plantarea de arbori, arbuști, gard viu, flori, dupa cum urmează: plantat: 

arbori = 269 buc., arbuști= 154 buc., gard viu=4000 fire, plantat bulbi = 13325 

buc.,flori bianuale = 89325 buc., flori anuale= 96.000 buc., flori perene  = 10.000 

buc., reabilitare scuaruri, amenajari cu gazon în rulouri pe o suprafață de 6000 mp în 

următoarele locații: Scuar CEC, Parc Rogojini, Parc Consiliul Judetean, Rond 

Kaufland, Rond Practicker, Rond XXL, montare de sisteme de irigatii cu aspersoare, 

parc Consiliu Județean, Rond Kaufland ( inclusiv în separatoare), Rond Practiker, 

Parc Ștefan Frățilă, Parc Sfintii Îngeri. 
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      S-a montat mobilier urban si anume: 300 buc. coșuri de gunoi de culoare verde, 

114 buc. coșuri de gunoi personalizate cu logo-ul orașului Buzău, 400 buc. canapele 

personalizate cu logo-ul orașului Buzău. Totodată, s-au amenajarea în parcuri 

mobilier pentru sport și anume 8 buc. de coșuri de baschet, 20 buc. de mese de 

tenis și  11 buc. mese de tenis în școli: Colegiul B.P.Hașdeu, Liceul Pedagogic, 

Colegiul Economic,  Liceul Tehnologic ,, D. Filipescu”,   Liceul Tehnologic meserii şi 

Servicii.    

În anul 2019 au fost capturați 1.436 de câini, din care au fost adoptați de către 

cetățeni un număr de 512 câini și s-au organizat târguri de adopții. 

Au fost emise un număr de 979 autorizații speciale de transport, generând  un 

venit la bugetul local de de 335.690 lei. 

În anul 2019 au fost emise urmatoarele avize și acorduri: 

- 129 buc. avize pentru începerea lucrarilor pe domeniul;  

- 290 buc. avize pentru lucrări de intervenții la rețelele de utilități publice (gaze, 

apa, termice); 

- 25 buc. agremente pentru companii care sunt autorizate să efectueze lucrări 

pe domeniul public. 

 

Totodată , în anul 2019 au început diverse activități legate de aplicarea la nivelul 

municipiului Buzău a ,,Economiei Circulare”. 

 

 "STRATEGIA PRIVIND TRANZIŢIA DE LA ECONOMIA LINIARĂ LA ECONOMIA 

CIRCULARĂ A ORAŞULUI BUZĂU PENTRU PERIOADA  2020-2030  ÎN 

CONCORDANŢĂ CU DIRECTIVA EUROPEANĂ UE 2018/848" 

 

       Astfel, “Strategia pentru tranziţia la economia circulară în municipiul Buzău 

2020-2030” a fost realizată având la bază următoarele etape: 

 ETAPA 1: Analiza stării actuale a economiei circulare în municipiul 

Buzău   
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S-au cules date privind comunitatea în ansamblu: capacitatea instituţiilor locale de a 

administra sau de a iniţia proiecte de economie circulară, sprijinul din partea 

comunităţii, date care să permită diagnoza pentru care se elaborează planul pentru 

tranziţia la economia circulară a municipiului Buzău. Stabilirea scopului şi a criteriilor 

de dezvoltare, identificarea posibilităţilor de acţiune, precum şi dezvoltarea unei 

strategii structurate pe obiective operaţionale de dezvoltare spre oraş circular, s-au 

realizat în urma analizei SWOT. Acest tip de analiză a permis identificarea direcţiilor 

de dezvoltare locală pentru tranziţia la economia circulară a municipiului Buzău. 

Tot în această fază au fost incluse şi alte cercetări promovate de Institutul Român de 

Cercetare al Economiei Circulare şi Mediu “ Ernest Lupan” ( IRCEM)  în cadrul 

elaborării strategiilor pentru oraşe circulare şi susţinute de IRCEM în cadrul acţiunii 

"zero deşeuri". S-a continuat cu analiza valorii pierdute în fluxurile materiale (MFA) 

de la nivelul oraşului, cu analiza efectelor directe şi indirecte, precum şi cu 

identificarea oportunităţilor pentru noi locuri de muncă de tip circular. 

       Rezultatul principal al acestei etape - o listă de propuneri de intervenţii 

posibile, care pot contribui la închiderea buclei de materiale şi la 

implementarea  conceptului de economie circulară în municipiul Buzău şi crearea 

de noi locuri de muncă de tip circular. 

 ETAPA 2: Consultarea părţilor interesate  

      S-au organizat două întâlniri cu actorii relevanţi: mediul de afaceri, autorităţile 

publice, ONG-uri, precum şi cetăţenii municipiului Buzău. Prima întâlnire a avut loc 

în data de 16 mai 2019, continuând în data de 10 octombrie 2019 cu a doua 

întâlnire, care ne-au oferit un punct de vedere cu privire la direcţiile viitoare spre care 

trebuie să se orienteze şi să-şi concetreze eforturile oraşul, pentru a putea adopta şi 

implementa principiile de funcţionare ale unui oraş circular, până în 2030. La cele 

două întâlniri au luat parte peste 130 de participanţi, iar la cercetarea de piaţă au 

răspuns peste 251 de respondenţi. Această etapă are rolul de a identifica interesele, 

motivaţiile, nevoile şi posibilele reacţii ale diferitelor părţi interesate pentru trecerea la 

economia circulară, precum şi căile posibile de cooperare şi/sau de a descoperi 

modalităţile prin care municipiul Buzău poate fi sprijinit. 
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       Datele şi informaţiile din etapa 1 au fost completate în etapa a 2-a, cu date 

cantitative culese prin chestionare adresate părţilor interesate, proces al cărui scop 

este identificarea comportamentului acestora faţă de apartenenţa la un oraş circular, 

precum şi întâmpinarea nevoilor pe care aceştia le au prin dezvoltarea de proiecte 

pe care le consideră cele mai oportune şi promiţătoare. 

 ETAPA 3: Analiza cost-beneficiu   

      Etapa a 3-a are menirea de a alege care intervenţii identificate în etapa a 2-a 

sunt cele mai promiţătoare pentru municipiul Buzău, precum şi de a le duce la nivelul 

implementării practice, cu investiţii minime şi eficienţă maximă. S-a efectuat o 

analiză cost-beneficiu pentru intervenţiile propuse, obţinând o perspectivă asupra 

investiţiilor necesare, asupra direcţiilor de politici publice şi colaborări care trebuie 

stabilite pentru implementarea cu succes a strategiei, în orizontul de timp 2020-

2030. De asemenea, s-a calculat modul în care economia circulară influenţează 

fluxul resurselor precum şi ocuparea forţei de muncă. În această fază, IRCEM a 

elaborat un plan de acţiune tangibil, explicând recomandările pentru diferiţii actori 

locali care pot contribui la realizarea viziunii circulare a municipiului Buzău pentru 

2030. 

 În urma analizei datelor, s-au conturat şapte direcţii cheie, a căror 

circularitate determină un Buzău circular şi în jurul cărora s-a conturat strategia 

municipiului Buzău: 

1. Agricultura şi alimentaţia;  

2. Construcţiile/regenerarea urbană;  

3. Consumul de bunuri;   

     4.Sănătatea/viaţa sustenabilă;  

     5.Instituţiile publice sustenabile;  

     6.Infrastructură/ mobilitate;  

     7. Socio-cultură/turism. 

     Astfel, viziunea unui Buzău circular este a unui oraş cu performanţe exemplare 

pe un set de măsuri sistemice de calitate urbană şi de mediu. Economia circulară 

este un domeniu de inovaţie şi experimentare continuă. Municipiul Buzău are ambiţia 

de a fi lider în domeniul economiei circulare, urmărind să creeze cel puţin 500 până 
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la 1.600 de locuri de muncă până în 2030 şi să evolueze spre a deveni un oraş cu 

zero deşeuri.  

      Ambiţiile majore pentru un Buzău circular în 2030 sunt reprezentate prin 

următoarele obiective strategice: 

O1. MATERIALE: Municipiul Buzău un oraş cu zero deşeuri şi cu un flux de 

materiale circulare de aproape 50%;   

O2. ENERGIE: Alimentarea municipiului Buzău cu energie regenerabilă folosind în 

principal producţia locală; 

O3. BIODIVERSITATE: Ecosistemele Buzăului şi baza capitalului natural sunt 

regenerate prin acţiuni strategice; 

O4. SĂNĂTATE: Infrastructura în municipiul Buzău este gândită pentru flexibilitate şi 

utilizare maximă, iar mobilitatea locală se realizează cu emisii ce tind spre zero; 

O5. SOCIETATE ŞI CULTURĂ: Municipiul Buzău un mediu sănătos, sigur şi atractiv 

cu spaţii de recreere pentru toţi rezidenţii; 

O6. GENERARE DE VALOARE: Municipiul Buzău are o economie locală puternică 

care stimulează antreprenorii si încurajează dezvoltarea afacerilor circulare; 

O7. REZILIENŢA: Municipiul Buzău este un pol de excelenţă pentru măsuri 

întreprinse pe economia circulară. 

       Municipiul Buzău a făcut deja paşi, cu abordări progresive care implică 

pionieratul circular precum colectarea şi reciclarea deşeurilor cu recuperarea de 

resurse semnificative şi introducerea acestora în noi cicluri, fapt datorat şi marilor 

companii de profil care îşi au sediul în judeţ. 

        Primul proiect de economie circulară al municipiului Buzău, îl reprezintă  

“Şcoala Circulară”, proiect care se va constitui ca proiect pilot de măsuri de 

economie circulară în şcoli, pentru anul 2020 şi va fi implementat la Şcoala 

Gimnazială nr. 11. 

 Proiectul “ Şcoala circulară” va cuprinde următoarele acţiuni: 

- Măsuri de eficienţă energetică: 

a) prin montarea de panouri fotovoltaice, măsură care va asigura 

independenţa energetică a şcolii. 
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b) înlocuirea corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat cu LED şi 

asigurarea iluminatului adecvat pentru fiecare spaţiu în funcţie de 

destinaţie pe baza proiectelor fotometrice 

- Colectarea apelor pluviale şi reutilizarea acestora pentru: 

a) alimentarea cu apă a wc-urilor 

b) udarea spaţiilor verzi 

c) asigurarea rezervei de apă intangibile pentru sistemul de stingere incendii 

propriu 

- Crearea unei sere didactice în care se vor planta legume şi plante aromatice, 

medicinale şi ornamentale, cu sistem de udare prin picurare şi sistem de 

încălzire, cu rol: 

a) Educativ- laborator natural pentru programa şcolară Botanica pentru 

diversificarea actului didactic prin organizarea de lecţii practice în aer liber  

b) Dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale elevilor, prin 

cunoaşterea rolului şi a beneficiilor plantelor 

 

Activități de gestionare a patrimoniului municipiului Buzău 

 

În cursul anului 2019,  în cadrul serviciului Administrare Patrimoniu și Licitații s-au 

desfășurat următoarele activități: 

-  au fost întocmite 648 referate de specialitate pentru proiecte de hotărâri; 

-  s-au organizat licitații pentru vânzare/concesionare/închiriere terenuri; 

- s-au soluționat 767 de solicitări de atribuire în proprietatea actualilor deținători de 

locuințe din municipiu, a terenurilor aferente acestora, conform prevederilor Legii 

fondului funciar nr. 18/1991; 

- au fost soluționate 4.488 cereri, reprezentând: 

 - contracte închiriere, concesiune 

 - acte adiționale la contracte 

 - parcări de reședință 
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 -acorduri folosință temporară teren pentru chioșcuri, măsuțe, tarabe, utilaje 

frigorifice, garaje, panouri publicitare, bannere, indicatoare mobile, terase sezoniere, 

rampe acces, acces separat la spații, acorduri pentru realizări de branșamente, 

racorduri la rețele de gaze, de apă-canal a imobilelor, depozitări materiale, 

comercializare produse sezoniere, etc. 

 - acorduri de principiu pentru construire la limită cu domeniul public 

 - referate de plată evaluatori, notari, OCPI, etc. 

 - rezilieri contracte 

 - răspunsuri/comunicări la diverse solicitări. 

 

Activități privind investițiile 

  

Pe parcursul anului 2019, Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice a derulat   

investiţii finanțate din bugetul local, bugetul de stat, cât și din fonduri europene, prin 

diverse programe, astfel: 

         S-au finalizat lucrările de reabilitare /modernizare a celor 43 străzi care nu au 

fost niciodata asfaltate.   

 S-au executat lucrări de reabilitare a străzilor: Aleea Luncii, Aleea Pajurei, 

Constantin Angelescu, soseaua Constanței (tronson cuprins între S.C. 

Romrecycling S.R.L. și limita U.A.T. Municipiul Buzău), sistem rutier și 

zona parcare tronson  între bd.Unirii și str.Ostrovului prin prelungirea străzii 

Sf.Sava de la Buzău; 

 S-au executat lucrări de sistematizare verticală (străzi si trotuare ) în 

cartierul Orizont;  

 S-a realizat canalizarea pe str.Aleea Luncii-cartier Dorobanți. 

 S-au extins rețelele de gaze naturale pe străzile:Aleea Luncii, Hipodrom, 

Orizont, Simila, Gheorghe Milu ( fostă Gogu Vicatos); 

 Au demarat lucrările la Pasajul subteran pe Bd.Unirii; 
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 S-a semnat contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții “ Punerea in 

valoare a canalului Iazul Morilor, pe strada Frasinet, prin amenajarea unui 

spațiu de recreere”, cu termen de realizare 2020; 

 Sunt în derulare lucrările de consolidare și reabilitare a Pasajului Horticolei; 

 Au demarat lucrările de construcție, extindere și refuncționalizare clădire 

Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei; 

 S-a semnat contractul de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare str.Griviței, 

Oltețului, cpt.av.T.Bădulescu”, urmând să înceapă lucrările în primăvara 

2020; 

 S-a implementat un sistem de Smart Lighting în municipiul Buzău 

(semafoare inteligente în zona Școlii M.Kogalniceanu și Liceul Tehnologic 

Costin Nenițescu); 

 S-au executat și montat totemuri în sensuri giratorii: cartier Titulescu, 

Dedeman, Fabrica de bere Ursus, intersecție Șoseaua Spătaru cu Aleea 

Industriilor;  

 S-au achiziționat și montat în diverse locații din municipiu patru panouri 

digitale de informare a cetătenilor;  

 S-a achiziționat și montat un sistem de sonorizare pe Calea Eroilor;    

 S-a semnat contractul pentru achiziționarea a 8 parcometre ce vor fi 

montate în zona centrală a municipiului;  

 Au demarat lucrările la Colegiul Mihai Eminescu prin Programul PNDL, cu 

fonduri de la bugetul de stat;   

 S-au executat lucrări de reparații la unitățile de învățământ (reparații 

interioare, instalații)  

 S-au finalizat lucrările la baza sportivă Liceul Sportiv ”Iolanda Balaș-Soter” 

 Au fost dotate unitățile de învățământ cu echipamente și aplicații 

informatice, laboratoare digitale, echipamente ateliere profesionale, mese 

tenis, aparate electrocasnice pentru grădinițe,etc.  

 A fost amenajat punctul termic PT35 în vederea înființării unui Centru 

educațional  pentru copii; 
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 Sunt în execuție lucrări de construire a unei Grădinițe cu Program Normal 

în str. Ion Caraion , cu finanțare externă, prin Ministerul Educației; 

 Au fost executate lucrări de reparații la imobile locuințe sociale, după cum 

urmează: str. Libertății nr. 35, str .I.L.Caragiale nr.1, Bd. N. Balcescu , 

str.Orizontului nr.54 bis, str. Crizantemelor nr.10, str. Păcii nr.19, str. 

Gheorghe Milu ( fostă Gogu Vicatus) nr.29, apartament 19, bl. D1, et..4 din 

cartier Broșteni, str. Filantropiei, str.Verii nr.19, terasă blocuri E si H din 

cartierul Unirii Nord, apartament 3, bl.12, Bd. N. Balcescu. 

 A fost construit monumentul de for public, statuia bust Vasile Voiculescu și 

amplasat în Parcul adiacent Palatului Comunal; 

 A fost amplasat monumentul bust Alexandru Averescu pe Bd. Mareșal Al. 

Averescu; 

 A fost amplasat în sensul giratoriu de la Carrefour un monument al forțelor 

aeriene (avion militar); 

 S-a semnat contractul de lucrări pentru Reabilitarea Stadionului de 

atletism, urmând ca lucrările să se finalizeze în cursul anului 2020; 

 Au fost construite două locuri de joaca. 

 

Totodată, s-au întocmit studii și proiecte , după cum urmează: 

 - studiu privind integrarea urbană a Iazului Morilor și a apelor pluviale din municipiul 

Buzău 

- PUZ- Zona adiacentă Parcului Tineretului; 

- PUZ zona str.Frasinet; 

- SF- Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public  în municipiul Buzău ; 

- DALI- Modernizare sistem de iluminat public Pasaj Dragaica; 

- SF-PT-Stații autobuz în municipiul Buzău; 

- SF-PT Stații încărcare autobuze electrice; 
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- SF - Regenerarea spațiului urban adiacent Parcului Tineretului 

- SF -Amenajarea zonei adiacente Parcului Tineretului și a canalului aferent; 

- SF –Implementarea   măsurilor si strategiilor de economie circulară într-un proiect 

pilot la Școala  nr.11. 

 

 
 

SITUAȚIE PROIECTE EUROPENE MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN 

ANUL 2019 

 

AXA PRIORITARA 3  
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

NR. 

CRT

. 

AXA 

PRIORITAR

A 

DENUMIRE 

PROIECT 

VALOARE STADIU 

1. Prioritatea de 

investiții 3.1 - 

Operațiunea 

B – cladiri 

publice 

Reabilitarea in 

vederea cresterii 

eficientei 

energetice cladiri 

publice-Liceul 

Henri Coanda - 

Corp C 4 (Scoala 

veche si Scoala 

noua) 

 

730.358 

euro 

CONTRACT DE FINANTARE 

SEMNAT 2019 

PROIECT TEHNIC – finalizat 

noiembrie 2019 

Licitatie lucrari – evaluare 

oferte 

Termen de finalizare 2020 

2 Prioritatea de 

investiții 3.1 - 

Operațiunea 

B – cladiri 

publice 

Reabilitarea in 

vederea 

cresteriii 

eficientei 

energetice 

cladiri publice - 

Scoala 

Gimnaziala 

nr.11-Corp C1 

1.200.000 

euro 

CONTRACT DE FINANTARE 

SEMNAT 2019 

PROIECT TEHNIC – finalizat 

noiembrie 2019 

Licitatie lucrari – evaluare 

oferte 

Termen de finalizare 2020 
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3 Prioritatea de 

investiții 3.1 - 

Operațiunea 

B – cladiri 

publice 

Reabilitarea in 

vederea 

cresterii 

eficientei 

energetice 

cladiri publice - 

Gradinita cu 

program 

prelungit "Cei 

sapte pitici" - 

Corp C1 

796.186 

euro 

CONTRACT DE FINANTARE 

SEMNAT 2019 

PROIECT TEHNIC – finalizat 

noiembrie 2019 

Licitatie lucrari – evaluare 

oferte 

Termen de finalizare 2020 

4 Prioritatea de 

investiții 3.1 - 

Operațiunea 

B – cladiri 

publice 

Reabilitarea in 

vederea cresterii 

eficientei 

energetice cladiri 

publice - Liceul 

Henri Coanda - 

Corp C5 

(Internat) 

 

 

1.151.480 

euro 

CONTRACT DE FINANTARE 

SEMNAT 2019 

PROIECT TEHNIC – finalizat 

noiembrie 2019 

Licitatie lucrari – evaluare 

oferte 

Termen de finalizare 2020 

5 Prioritatea de 

investiții 3.1 

– 

Operațiunea 

B – cladiri 

publice 

Reabilitarea în 

vederea creșterii 

eficientei 

energetice cladiri 

publice – Liceul 

Henri Coanda – 

Corp C2 (Corp 

tehnic) 

558.891 

euro 

CONTRACT DE FINANTARE 

SEMNAT 2019 

PROIECT TEHNIC – finalizat 

noiembrie 2019 

Licitatie lucrari – evaluare 

oferte 

Termen de finalizare 2020 

6 Prioritatea de 

investiții 3.1 - 

Operațiunea 

A – cladiri 

rezidentiale 

Reabilitarea 

termica a 

blocurilor de 

locuinte C2, 

12E si C5 din 

Municipiul 

Buzau 

1.111.559 

euro 

CONTRACT IN 

IMPLEMENTARE 

TERMEN DE FINALIZARE 

MAI 2020 

7 Prioritatea de 

investiții 3.1 - 

Operațiunea 

Reabilitarea 

termica a 

blocurilor de 

locuinte B4 

210.034 

euro 

FINALIZAT ianuarie 2020 
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A – cladiri 

rezidentiale 

D.Filipescu si 

Gerom 2 din 

Municipiul Buzau 

8 Prioritatea de 

investiții 3.1 - 

Operațiunea 

A – cladiri 

rezidentiale 

Lucrări de 

intervenție în 

vederea 

creșterii 

performantei 

energetice a 

blocurilor de 

locuinte 19A, 

19B, 19F, 19G 

din Municipiul 

Buzau 

876.000 

euro 

CONTRACT DE FINANTARE 

SEMNAT 

FAZA DE LICITATIE DE 

LUCRARI  

9 Prioritatea de 

investiții 3.1 

– 

Operațiunea 

A – cladiri 

rezidentiale 

Lucrari de 

interventie in 

vederea cresterii 

performantei 

energetice a 

blocurilor de 

locuinte 3A 

Hasdeu, 3B 

Hasdeu si 

Integral 1 din 

Municipiul Buzau 

809.500 

euro 

CONTRACT DE FINANTARE 

SEMNAT 

FAZA DE LICITATIE DE 

LUCRARI  

10 Prioritatea de 

investiții 3.1 

– 

Operațiunea 

A – cladiri 

rezidentiale 

REABILITARE

A TERMICĂ A 

TREI BLOCURI 

DE LOCUINȚE 

DIN 

MUNICIPIUL 

BUZĂU (12F, 

12D și 14I – 

Unirii) 

- In faza de proiectare 

Cererea de finantare se va 

depune in luna aprilie 2020 

11 Prioritatea de 

investiții 3.1 

– 

Operațiunea 

A – cladiri 

rezidentiale 

REABILITARE

A TERMICĂ A 

TREI BLOCURI 

DE LOCUINȚE 

DIN 

MUNICIPIUL 

BUZĂU (Bloc 2 

Integral, Bloc 

- In faza de proiectare 

Cererea de finantare se va 

depune in luna aprilie 2020 
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P13 Unirii, Bloc 

105 Spiru 

Haret) 

 

12 Prioritatea de 

investiții 3.1 

– 

Operațiunea 

A – cladiri 

rezidentiale 

REABILITARE

A TERMICĂ A 

DOUA 

BLOCURI DE 

LOCUINȚE 

DIN 

MUNICIPIUL 

BUZĂU (Bloc 

E3 și Bloc C1 

Cartier 

Episcopiei) 

- In faza de proiectare 

Cererea de finantare se va 

depune in luna aprilie 2020 

 
Programul Operational Capaciate Administrativa (POCA) 

1. Programul 

Operational 

Capaciate 

Administrativa 

(POCA) 

Sisteme informatice 

inovative pentru 

simplificare 

administrativa si 

optimizare a furnizarii 

serviciilor pentru 

cetateni 

(Platforma 

informatica back-

office (managementul 

documentelor, arhiva 

precum si aplicatii 

specializate pentru 

managementul 

veniturilor si a 

patrimoniului) 

configurata, 

implementata si 

integrata cu 

platforma portal front-

office, inclusiv 

echipamente 

hardware pentru 

609.574 

euro 

CONTRACT 

SEMNAT 

IN 

IMPLEMENTA

-RE 



 

93 
 

sustinerea 

functionarii 

subsistemelor 

integrate. 

Scanare arhiva.) 

2. Programul 

Operational 

Capaciate 

Administrativa 

(POCA) 

Implementarea 

managementului 

calitatii serviciilor 

furnizate de 

Municipiul Buzau 

(Obiectivul general al 

proiectului este 

implementarea unui 

sistem unitar pentru 

managementul 

serviciilor furnizate 

de catre Municipiul 

Buzau si pentru 

managementul 

comunicarii, care va 

asigura optimizarea 

proceselor de lucru si 

cresterea calitatii 

serviciilor prestate 

pentru cetateni si 

mediul de afaceri) 

84.843 

euro 

CONTRACT 

SEMNAT 

IN 

IMPLEMENTA

- 

RE 

3. Programul 

Operational 

Capaciate 

Administrativa 

(POCA) 

CENTRU 

OPERATIONAL DE 

MANAGEMENT 

INTEGRAT PENTRU 

FUNDAMENTAREA 

DECIZIILOR IN 

IMPLEMENTAREA 

PROIECTELOR 

STRATEGICE SI 

INFORMAREA 

CETATENILOR - 

COMUNIC 

(Platforma de lucru 

permite factorilor de 

decizie să prioritizeze 

213.000 

euro 

 

CONTRACT 

SEMNAT 

IN 

IMPLEMENTA

- 

RE 
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investițiile, să le 

încadreze în timp 

funcție de 

condiționalitățile 

locale și regionale, 

caracteristicile de 

infrastructură critică, 

să-și evalueze corect 

resursele, să 

evalueze riscurile și 

să integreze 

informații de la o 

gamă largă de surse 

interne, organisme 

guvernamentale, 

precum și de la 

diverși alți actori din 

sectoarele publice și 

private 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritara 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Durabile 
1. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.1 

Reducerea emisiilor 

de carbon in 

municipiile resedinta 

de judet prin 

investitii bazate pe 

planurile de 

Mobilitate urbana 

durabila; 

 

Modernizarea și 

creșterea gradului de  

atractivitate și 

siguranță al 

transportului public 

din municipiul Buzau 

 

 

4.574.393 

euro 

Contract 

semnat 

februarie 2020 

 

Licitatie cu 

clauza 

suspensiva 

PT+achizitie + 

lucrari – 

lansare martie 

2020 

2. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.1 

Reducerea emisiilor 

de carbon in 

municipiile resedinta 

de judet prin 

investitii bazate pe 

planurile de 

Mobilitate urbana 

Reabilitarea 

infrastructurii rutiere,  

inclusiv piste pentru 

bicicliști, pe 

coridoarele deservite 

de transportul public-

Etapa 1 

 

18.787.51

8 euro 

In contractare 

PT finalizat 

 

Licitatie cu 

clauza 

suspensiva 

lucrari - 

Evaluare 
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durabila oferte tehnice 

3. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.1 

Reducerea emisiilor 

de carbon in 

municipiile resedinta 

de judet prin 

investitii bazate pe 

planurile de 

Mobilitate urbana 

durabila 

Sistem inteligent de 

trafic management  

al traficului si 

monitorizare, bazat 

pe solutii inovative 

 

5.021.113 

euro 

Contract de 

finantare 

semnat – 

Licitatie cu 

clauza 

suspensiva 

proiectare + 

furnizare – 

evaluare oferta 

financiara 

4. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.1 

Reducerea emisiilor 

de carbon in 

municipiile resedinta 

de judet prin 

investitii bazate pe 

planurile de 

Mobilitate urbana 

durabila 

 

Sistem alternativ de 

mobilitate urbană  

utilizând stații 

automate de 

închiriere a 

bicicletelor (Buzau 

velocity) 

 

2.525.798 

euro 

 In contractare 

Lansare 

licitatie 

PT+Furnizare 

clauza 

suspensiva – 

martie 2020 

 

 

 

5. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.1 

Reducerea emisiilor 

de carbon in 

municipiile resedinta 

de judet prin 

investitii bazate pe 

planurile de 

Mobilitate urbana 

durabila 

Reabilitarea zonei 

urbane pietonale  

multifuncționale Piața 

Daciei și conectarea 

la zona extinsă de 

mobilitate urbană 

 

5.136.348 

euro 

In contractare 

PT finalizat 

Lansare 

licitatie cu 

clauza 

suspensiva 

lucrari aprilie 

2020 

 

6. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.1 

Reducerea emisiilor 

de carbon in 

municipiile resedinta 

de judet prin 

investitii bazate pe 

Realizarea unui 

centru intermodal de  

transport al 

municipiului Buzau, 

integrat cu sistem 

park-and-ride 

2.710.762 

euro 

Admis după 

verificarea 

administrativă 

şi a eligibilităţii 

 

Urmeaza 
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planurile de 

Mobilitate urbana 

durabila 

 

 

 

 

 

 

evaluarea 

tehnica in 

teren 

 

Se asteapta 

scrisoarea de 

contractare 

 

7. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.2 – 

Reconversia si 

refunctionalizarea 

terenurilor si 

suprafetelor 

degradate, vacante 

sau neutilizare in 

municipiile resedinta 

de judet 

Regenerare spatiului 

urban adiacent  

parc Tineretului – 

Crearea unui spatiu 

activ de recreere 

 

4.900.000 

euro 

In contractare 

 

Licitatie cu 

clauza 

suspensiva 

PT+ lucrari  

Martie 2020 

8. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.4 - 

Creșterea calității 

infrastructurii în 

vederea asigurării 

accesului sporit la 

educaţie timpurie si 

sprijinirea participarii 

parintilor pe piata 

fortei de munca 

 

Cresterea calitatii 

serviciilor sociale si 

asigurarea  

educatiei timpurii, 

prin constructia  si 

dotarea unei noi 

crese in strada 

Colonel Buzoianu 

nr.91  

 

1.169.935 

euro 

In contractare 

 

Licitatie cu 

clauza 

suspensiva 

PT+ lucrari 

Lansare martie 

2020  

 

 

 

 

9. OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.4 - 

Creșterea calității 

infrastructurii în 

vederea asigurării 

accesului sporit la 

Cresterea calitatii 

serviciilor sociale si 

asigurarea  

educatiei timpurii, 

prin 

constructia/extindere

919.843 

euro 

Contract de 

finantare 

semnat  

Contract PT + 

executie 
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educaţie timpurie si 

sprijinirea participarii 

parintilor pe piata 

fortei de munca 

 

a si  

dotarea gradinitei cu 

program prelungit 

nr.4 situata in strada 

Aleea Parcului  

 

semnat - in 

implementare 

Finalizare 

lucrari 

octombrie 

2020 

10. Proiect in 

parteneriat cu 

MDRAP 

OBIECTIVUL 

SPECIFIC 4.1  

“Achiziţie de mijloace 

de transport public -  

autobuze electrice” 

6.386.134 

euro 

Contract de 

finantare 

semnat 

In evaluare 

tehnica oferte 

licitatie 

furnizare 

 
 
 
 
 
 
 

Activitatea de gestionare a fondului locativ 
 
Pe domeniul gestionării fondului locativ al Primăriei Buzău, în anul 2019 au 

fost înregistrate următoarele date: 

 1280 intrări solicitări petenţi;   

 737  de contracte de închiriere, structurate după cum urmează: 

 106 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu destinaţia 

de locuinţă în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 (ANL); 

 87 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu destinaţia 

de locuinţă, construite din fondul statului potrivit Decret-Lege 

61/1990; 

 218 titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu destinaţia 

de locuinţă (case naţionalizate potrivit Legii nr. 112/1995 şi 

imobile achiziţionate de municipiul Buzău), aflate în  evidenţa 

Serviciului Administrare şi Verificare Fond Locativ; 
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 280 titulari contracte  pentru suprafeţe de teren (curţi şi 

grădini) închiriate în baza Legii nr. 112/1995;  

 6 titulari contracte de închiriere cu destinaţia boxe; 

 40  titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă; 

 

 Pentru nerespectarea prevederilor contractuale sau de altă natură,  conexe 

activităţilor serviciului, s-au formulat acţiuni către instanţele de judecată, drept pentru 

care, au fost puse în aplicare fie prin executorii judecătoreşti, sau prin serviciile 

specializate de executare silită a Direcţiei Finanţelor Publice Locale, acțiuni pentru 

urmărirea şi încasarea debitelor. 

 Activitatea s-a realizat şi prin soluţionarea unui număr de 200 cereri pentru 

eliberarea adeverinţelor privind achitarea integrală a locuinţelor, 120 de cereri pentru 

eliberări copii de pe diferite documente aflate în arhivă (contracte de închiriere, 

vânzare-cumpărare, expropriere, planşe pentru debranşări etc., documente şi schiţe 

puse la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001. 

 Urmare executării contractelor de închirire pentru  spaţiile cu destinaţie de 

locuinţe dar şi  pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, s-au încasat 

următoarele sumele:     

- chirii locuinţe                             -  406.741 lei; 

- chirii spaţii altă destinaţie          -  156.308 lei; 

- penalitaţi                                    -    22.664 lei; 

- rate locuințe                               -    19.066 lei. 

 

 

Activitatea de îndrumare și control a asociațiilor de 

proprietari 

 

La sfârșitul anului 2019, în municipiul Buzău funcționau 294 de asociații de 

proprietari pentru cele 23.493 apartamente. 
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Din punct de vedere statistic, activitatea biroului a constat în: 

- soluționarea de petiții/sesizări - 1563; 

- Sesizări verbale și telefonice 289; 

- E-mail , domnuleprimar.ro, buzaucityreport.ro – 9; 

- Situații de activ și pasiv – 495; 

- Procese verbale adunare generală – 63; 

- Informări privind controalele efectuate - 22; 

- Verificări asociații de proprietari -  22; 

- Procese verbale de control - 22; 

- Informări I.P.J. - 8; 

- Informări asociații de proprietari pe diverse teme: 

- Adrese privind număr cadastral -  294; 

- Implementare fonduri europene ( anticorupție) - 294; 

 -Intrarea în legalitate ( actualizare acord de asociere și statutul   

asociației de proprietari)- 294; 

- Adrese privind datorii restante la furnizori - 294; 

- Situații datornici ( mai mari de 90 zile) -  294; 

- Informare asociații de proprietari privind condițiile de atestare     

administratori de condominii în condițiile legii 196/2018 -  294; 

- Elaborarea și aprobarea Metodologei de atestare prin H.C.L.M. nr. 292/2019. 

 

 

Activitatea privind transportul local și comerțul din 

municipiu 

 

Biroul de specialitate  din instituție are atribuţii pe linie de transport ale biroului  

care se referă la autorizarea , monitorizarea si controlul activităţii de taximetrie pe 

raza municipiului Buzău în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, modificată 

şi completată prin Legea nr. 265/2007 şi H.C.L. nr. 72/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare.  
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Activitatea de taximetrie se desfăşoară conform Legii nr. 38/2003, modificată 

şi completată prin Legea nr. 265/2007 şi H.C.L. nr. 72/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare. Numărul maxim de autorizaţii taxi aprobat la nivelul 

municipiului Buzău a fost redimensionat de la 500 la 462 raportat la numărul actual 

al locuitorilor, procedându-se la retragerea celor vacantate , cu excepţia celor 

aprobate pentru autoturisme hibrid şi electrice. 

Pe parcursul anului 2019 au fost eliberate 32 autorizaţii taxi noi (prin renunţul 

operatorilor, prin retragerea de către Autoritatea de autorizare, urmare a 

neîndeplinirii condiţiilor de prelungire a acestora sau urmare a cedării lor de către 

firme salariaţilor), dintre care 9 autorizaţii pentru  autoturisme electrice şi hibrid. Au 

fost preschimbate 62 autorizaţii ca urmare a înlocuirii autoturismelor sau încetării 

contractelor de leasing. 

Pentru viza aferentă anului 2019 au fost prezentate 119 autorizaţii taxi. În 

ceea ce priveşte autorizaţiile de transport în regim de taxi, au fost eliberate 31 

autorizaţii noi sau preschimbate (in cazul modificărilor intervenite la firme ) şi 27 

vizate pentru anul în curs. 

Atribuţiile pe linie de comerţ ale biroului se referă la autorizarea unităţilor de 

tip restaurant şi bar- cod CAEN 561;563 şi 932,în conformitate cu prevederile art. 

268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi Dispoziţia primarului municipiului 

Buzău nr. 623/2015. 

Astfel, în cursul anului 2019 au fost eliberate 41 autorizaţii noi şi 205 

autorizaţii vizate pentru anul în curs . 

De asemenea, conform prevederilor O.G. 99/2000 au fost înregistrate 

notificările agenţilor economici privind vânzările de soldare în cele două perioade ale 

anului, respectiv 15 ianuarie-15 aprilie pentru produsele de toamnă-iarnă şi 01 

august - 31 octombrie pentru produsele de primăvară-vară, urmărindu-se 

respectarea condiţiilor stipulate de lege, precum şi notificările vânzărilor de lichidare, 

după caz. 
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Activitatea economică 
 

             Veniturile bugetului local al municipiului Buzǎu au fost realizate astfel: 
                                                                                                                             -mii 
lei- 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Program 

2019 

Incasari 

2019 

Pondere 

în total 

1. Venituri proprii  82.905 72.277 27% 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit 104.904 102.809 39% 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugatǎ 

71.709 71.708 27% 

4. Donatii si sponsorizari 17 17 - 

5. Subventii de la bugetul de stat, alte surse   43.833 20.053 7% 

 TOTAL  VENITURI 303.368 266.864 100% 

                  
      Gradul de dependenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat este de 72,9%. 

 
 
       În anul 2019 bugetul local a fost  aprobat şi actualizat în şedinţele Consiliului 

Local, precum şi prin dispoziții ale primarului, validate de Consiliul Local,  după cum 

urmeazǎ:       

                                                                                                                                                         

27%

39%

27%

7%

VENITURI  ÎNCASATE  ÎN  ANUL 2019

venituri proprii

cote defalcate din impozitul pe venit
venit

TVA

subventii din bugetul de stat si alte
surse
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Nr. 
crt. 

Nr./data 
Hotǎrâre/ 
Dispoziție 

Denumire hotǎrâre/ 
Dispoziție 

 
Conţinut 

1. 
102/ 
24.04 

aprobarea bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ bugetul municipiului, în 
conformitate cu Legea bugetului de stat 
pe anul 2019 nr. 50/2019 

2. 

 
60.624/ 
20.05 

referat virare credite si 
modificarea  repartitiei 
trim. a   indicatorilor  

- se aprobă virarea  de credite si 
 modificarea repartizării pe trimestre a 
indicatorilor bugetari 

3. 
559/ 
28.06 

dispozitia primarului 
privind virarea creditelor 
bugetare ȋn cadrul 
aceluiași capitol bugetar 
precum și modificarea 
repartizării pe trimestre a 
bugetului local al 
municipiului Buzău pe 
anul 2019 

- se aprobă virarea de credite bugetare 
-se aprobă modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului 
  

 
4. 

169/ 
30.07 

rectificarea 1-a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 3.090 mii lei 

 
 
5. 

 
227/ 
23.08 

rectificarea 2-a  bugetului 
municipiului Buzau 

-se aprobă  majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 940 mii lei 
-se aprobă  majorarea bugetului 
creditelor interne la  suma de 5.736 mii 
lei 

 
6. 

 
249/ 
09.09 

rectificarea 3 a bugetului 
municipiului Buzau 

-se aprobă  majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 9.096 mii lei 
- se aprobă virarea de credite bugetare 

 
7. 

 
273/ 
30.09 

rectificarea 4 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobă  majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 7.587 mii lei – Subventii 
primate din Fondul de Interventie  
- se aprobă modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului 
- se aprobă virarea creditelor bugetare  

8. 279/ 
21.10 

rectificarea 5 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 349 mii lei 

 
9. 

998/ 
24.10 
 

dispozitia primarului 
privind majorarea 
creditelor bugetare 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 9.540 mii lei 

10. 
311/ 
31.10 

rectificarea 6 a bugetului 
municipiului Buzau 

- abrogat 

11. 320/ 
15.11 

rectificarea 7 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 14.500 mii lei 

12. 342/ 
12.12 

rectificarea 8 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 399 mii lei 
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- se aprobă virarea creditelor bugetare 

13. 
380/ 
24.12 

rectificarea 9 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobă modificarea bugetului 
creditelor interne 

 
       Pentru respectarea standardelor organismelor internaționale privind 

compilarea și prezentarea statisticilor privind finanțele publice, în vederea 

îmbunǎtǎţirii structurii şi a transparenței operațiunilor desfășurate pe seama 

fondurilor publice, au fost aprobate sisteme de clasificație a cheltuielilor publice, 

astfel: 

 

 Clasificarea funcţională este gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a 

evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc 

necesităţile publice. În sintezǎ funcționalǎ, cheltuielile sunt prezentate în graficul 

de mai jos.                

                                                                                    

                                                                                                                        

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 
pǎrţi 

Program 
2019 

Realizat la 
31.12.2019 

-mii lei- 

Pondere 
în total 

1.  Servicii Publice Generale 30.265 24.869 9% 

2.  Apărare, Ordine Publică   20.777 20.293 8% 

3. Cheltuieli Social-Culturale 144.345 117.270 44% 

4. Servicii, Dezvoltare Publică,Mediu   
39.346 32.873 13% 

5. Acţiuni Economice 79.546 69.911 26% 

 TOTAL 314.279 265.216 100% 
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Din bugetul local al municipiului Buzǎu pe anul 2019 au fost alocate credite 

bugetare pentru un număr de 37 instituţii de învǎţǎmânt preuniversitar de stat, o 

instituţie de asistenţă socială, o instituție de sport şi o instituţie de culturǎ, motiv 

pentru care cheltuielile la partea Social-Culturală au înregistrat o pondere de 44% 

din totalul cheltuielilor. La partea de Acțiuni Economice sunt cuprise cheltuielile 

pentru întreţinerea strǎzilor şi asigurarea energiei termice pentru populaţie în sistem 

centralizat, cu o pondere de 26 % din totalul cheltuielilor. 

  La partea de cheltuieli pentru Servicii, Dezvoltare Publică, Mediu sunt 

înregistrate cheltuielile  privind întreţinerea domeniului public, iluminat public, 

salubritate stradalǎ şi altele. 

 

 Clasificarea economică este gruparea cheltuielilor după natura şi efectul 

lor economic. În structurǎ economicǎ cheltuielile anului 2019 se prezintǎ 

astfel: 

. 

N
r. 
cr
t. 

Denumire indicator titluri 
Progr
am 

2019 

Realizat la 
31.12.2019 

mii lei 

Pond
ere 
în 

total 

1. 
Cheltuieli de personal 

68.86
7 64.726 

24% 

9%
8%

44%
13%

26%

CHELTUIELI    2019 structura  
functionalǎ

Servicii Publice Generale

Aparare, Ordine Publica

Cheltuieli Social-
Culturale

Servicii, Dezvoltare
Publica, Mediu
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2. 
Bunuri şi servicii 

86.85
9 82.990 

31% 

3. 
Subvenţii transport și energie termicǎ 

31.51
3 31.484 

12% 

4. 
Asistenţǎ socialǎ şi alte cheltuieli 

72.76
1 58.532 

22% 

5. Rambursări de credite şi dobânzi   2.650 2.634 1% 

6. 
Active nefinanciare  

51.62
9 25.213 

10% 

7. Plăţi efectuate ȋn anii precedenţi şi 
recuperate ȋn anul curent 

 -363  

 
TOTAL      

314.2
79 

265.216 100% 

 
 
 
 

 
 

 În acest context, municipiul Buzǎu a înregistrat un grad de rigiditate a 

cheltuielilor de 31%, determinat de ponderea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile  în 

totalul cheltuielilor. 

 Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice 

centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au 

obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, să întocmească situaţii financiare 

trimestriale şi anuale. 

 Situaţiile financiare ale anului 2019 reprezintă documente oficiale de 

prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea  unităţilor administrativ-

24%

31%
12%

22%

1% 10%

CHELTUIELI  2019
structurǎ economicǎ

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Subventii transport si energie
termica

Asistenta sociala si Alte
cheltuieli

Rambursari de credite si
dobanzi aferente
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teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 

decembrie 2019.  

Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, 

situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor 

nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile 

financiare care includ politici contabile şi note explicative. 

        Situaţiile financiare detaliate ale anului 2019 inclusiv anexele la acestea, vor fi 

prezentate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzǎu, până la 31 mai a 

anului 2020, în conformitate cu prevederile art. 57 al Legii finanţelor publice locale 

nr. 273/2006. 

 

Ponderea cheltuielilor totale efectuate în anul 2019 de către municipiul Buzău 

a fost următoarea: 

 

Capitolul 51 – Autorități publice 
                                                                                      

Nr. 

crt. 
Titlu 

 

Denumire indicator 

 

Plăți efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 15.248 71% 

2. 20 Bunuri şi servicii 5.772 26% 

3. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 394 2% 

4. 59 Alte cheltuieli 93 0 

5. 71 Cheltuieli de capital 192 1% 

6. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

-99 0 

  TOTAL  Plăți 21.600 100,00 
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Capitolul 54 – Servicii comunitare de evidență a 
persoanelor 

 
                                                                                        

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 1.704 80% 

2. 20 Bunuri şi servicii 377 18% 

3. 59 Alte cheltuieli 21 1% 

4. 71 Cheltuieli de capital 18 1% 

  TOTAL  Plăți 2.120 100,00 

            

71%

26%

2% 1%

Plăți

Cheltuieli de personal

Bunuri şi servicii

Proiecte cu finantare din fd
extern

Cheltuieli de capital
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Capitolul 61-Ordine publică şi siguranţă naţională  
                                                                                     

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 19.172 94% 

2. 20 Bunuri şi servicii 682 3% 

3. 59 Alte cheltuieli 364 2% 

4. 71 Cheltuieli de capital 78 1% 

5. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

-3 0 

  TOTAL  Plăți 20.293 100,00 

 
                

80%

18%

1%

1%

Plăţi

Cheltuieli de personal

Bunuri şi servicii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital
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Capitolul 65-Învățământ 

 
                                                                                      

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 18.657 67% 

2. 51 Transferuri interne 390 1% 

3. 55 Alte transferuri 281 1% 

4. 57 Asistenta sociala 1.341 5% 

5. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 129 1% 

6. 59 Alte cheltuieli 73 0 

7. 71 Cheltuieli de capital 6.969 25% 

8. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

-1 0 

  TOTAL  Plăți 27.839 100,00 

 

94%

3% 2%1%

Plăţi

Cheltuieli de personal

Bunuri şi servicii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital
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Capitolul 66-Servicii de sănătate publică 
 

                                                                                     -mii lei- 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți efectuate 

2019 

Pondere 

în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 8.769 98% 

2. 20 Bunuri şi servicii 86 1% 

3. 57 Asistenta sociala 8 0 

4. 59 Alte cheltuieli 67 1% 

  TOTAL  Plăți 8.930 100,00 

 
 

67%

1%
1%

5%

1%

25%

Plăţi

Bunuri şi servicii

Transferuri interne

Alte transferuri

Asistenta sociala

Proiecte cu finantare din fd
extern

Cheltuieli de capital
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Capitolul 67-Cultură, recreere şi religie 
 

                                                                                      

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 12.975 29% 

2. 51 Transferuri interne 29.486 65% 

3. 59 Alte cheltuieli 1.870 4% 

4. 71 Cheltuieli de capital 869 2% 

5. 85 Plati efectuate în anii precedenți și recuperate 

în anul curent 

-20 0 

  TOTAL  plăți 45.180 100,00 

 

98%

1%1%

Plăţi

Cheltuieli de personal

Bunuri şi servicii

Alte cheltuieli
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Capitolul 68- Asistenţă socială 
 

                                                                                        

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 19.833 56% 

2. 20 Bunuri şi servicii 1.717 5% 

3. 57 Asistenta sociala 13.323 38% 

4. 59 Alte cheltuieli 375 1% 

5. 71 Cheltuieli de capital 96 0 

6. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

-23 0 

  TOTAL  Plăți 35.321 100,00 

 

29%

65%

4% 2%

Plăţi

Bunuri şi servicii

Transferuri interne

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital
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Capitolul 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  
 

                                                                                       -mii lei- 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

Pondere 

în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 7.092 49% 

2. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 1.903 13% 

3. 71 Cheltuieli de capital 5.527 38% 

4. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

-1 0 

  TOTAL  Plăți 14.521 100,00 

 
         

56%

5%

38%

1%

Plati

Cheltuieli de personal

Bunuri şi servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli
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Capitolul 74- Protecţia mediului 
 

                                                                                                     -mii lei- 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

Pondere 

în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 18.074 97% 

2. 71 Cheltuieli de capital 494 3% 

3. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

-216 0 

  TOTAL  Plăți 18.352 100,00 

49%

13%

38%

Plăţi

Bunuri şi servicii

Proiecte cu finantare din fd
extern

Cheltuieli de capital
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Capitolul 80-Programe de dezvoltare 

 
                                                                                      -mii lei- 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți efectuate 

2019 

Pondere 

în total 

1. 59 Alte cheltuieli 586 100% 

  TOTAL  Plăți 586 100,00 

 

97%

3%

Plăţi

Bunuri şi servicii

Cheltuieli de capital
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Capitolul 81-Combustibili şi energie termică 
 

                                                                                       

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 52 0% 

2. 40 Subvenţii 10.332 63% 

3. 55 Alte transferuri 210 1% 

4. 59 Alte cheltuieli 4.272 26% 

5. 71 Cheltuieli de capital 68 1% 

6. 81 Rambursari de credite 1.485 9% 

  TOTAL  Plăți 16.419 100,00 

 

Plăţi

59-Alte transferuri
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Capitolul 84-Transporturi 

 

                                                                                       

Nr. 

crt. 
Titlu 

Denumire indicator 

 

Plăți 

efectuate 

2019 

-mii lei- 

Pondere 

în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 17.507 33% 

2. 40 Subvenţii 21.152 40% 

3. 55 Alte transferuri 3.345 6% 

6. 71 Cheltuieli de capital 10.902 21% 

  TOTAL  Plăți 52.906 100,00 

 
 

63%

1%

26%

1%
9%

Plăţi

Subvenţii

Alte transferuri

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

Rambursari de credite
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Pe parcursul anului au fost achitate sume pentru investiții și anume: 

           
1 Audit sistem informatic 

2 Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, 
C5,C6,C7 " la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buzau 

3 Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri 
publice din patrimoniul municipiului Buzău 

4 PT,DDE,DTAC, doc.avize- Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice 
cladiri publice -Scoala gimnaziala nr.11 

5 PT,DDE,DTAC, doc.avize- Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice 
cladiri publice Liceul Henri Coanda -Corp C2 (corp tehnic) 

6 PT,DDE,DTAC, doc.avize- Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice 
cladiri publice Liceul Henri Coanda-Corp C5 (internat) 

7 PT,DDE,DTAC, doc.avize- Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice 
cladiri publice Gradinita "Cei 7 pitici" 

8 
SF-Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii prin 
constructia/extinderea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.4-str.Aleea 
Parcului  

9 PT - Modernizarea surselor de incalzire a cladirilor 
publice (gradinite, scoli gimnaziale, licee) 

10 Reabilitare porti Parc Al.Marghiloman 

11 Construire monument de for public 
statuie bust Vasile Voiculescu 

33%

40%

6%

21%

Plăţi

Bunuri şi servicii

Subvenţii

Alte transferuri

Cheltuieli de capital
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12 Amplasare avion militar in sens giratoriu Carrrefour 

13 SF-Analiza si elaborare concept reamenajare si refunctionare parc Al. 
Marghiloman 

14 Achizitie immobile 

15 PUZ -zona adiacenta Parc Tineretului 

16 Documentatie carte funciara,  ridicari topo si studii geo,  expertize terenuri si 
constructii aflate in domeniul public si  privat al mun.Buzau 

17 SF-Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in mun.Buzau  

18 DALI-PT -Modernizare iluminat public Pasaj Dragaica 

19 Reactualizare Registru spatii verzi al mun.Buzau 

20 Studiu privind integrarea urbana a Iazului Morii si a apelor pluviale din municipiul 
Buzau 

21 Implementarea unui sistem de Smart Lighting in municipiul Buzau 

22 Totemuri logo Buzau 

23 Panouri informare digitala 

24 Soft integrat gestionare panouri informare digitala 

25 Amenajare platforme deseuri menaj ingropate 

26 SF-Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului 

27 Reabilitare str.Pompiliu Stefu 

28 Reabilitare pasaj Horticolei peste str.Al.Marghiloman, reabilitare pasaj rutier 
Metalurgica peste calea ferata Buzau-Faurei, realizare pasaj rutier Metalurgica 
peste drumul national DN2B 
  

29 Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri 
interioare aferente Cartier Orizont 

30 PT - Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale 
PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrate 

31 Reabilitare strazi neasfaltate din municipiul Buzau 

32 Reabilitare strazi in municipiul Buzau (Pogonele, Sf.Sava,Al.Luncii, Pajurei) 

33 PT, DEE, DATC - Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, 
pe coridoarele deservite de transportul public 

34 SF - Realizarea unui centru intermodal de transport al al municipiului Buzau, 
integrat cu sistem park-and-ride 

35 SF-PT Statii incarcare autobuze electrice 

36 Achizitie teren incinta Scoala aviator T.Badulescu 

37 Sistem sonorizare pe Calea Eroilor, inclusiv montaj 

 
 
 
 
 

Pe parcursul anului 2019 au fost achitate sume pentru proiecte implementate 

pe programe din Fondul european de dezvoltare regională cum ar fi: 
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           - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe C2, 12E, C5 din municipiul 

Buzău; 

           - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe B4 str. D Filipescu si Gerom 2 

din municipiul Buzău; 

            -  Reabilitarea în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice-

Grădinița cu program prelungit   "Cei șapte  pitici"; 

           - Reabilitarea în vederea cresterii eficientei energetice a clădirii publice-Liceul 

Henri Coandă - Corp C4; 

           - Reabilitarea în vederea creșterii eficienței energetice a clădiri publice-Școala 

Gimnazială nr.11-Corp C1; 

           - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de 

corupție; 

           - Sisteme  informatice inovative pentru simplificare administrativă și 

optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni. 

 

În anul 2018, a fost încheiat contractul de credit de investiţii nr. 

RQ1806045293044/12.09.2018, între CEC Bank S.A. şi municipiul Buzău, pentru 

finanţarea unor investiţii publice de interes local,  în valoare de 49.590 mii lei.  

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, prin Hotărârea nr. 

6003/18.12.2019  a avizat favorabil contractarea de către municipiul Buzău a acestei 

finanţări rambursabile interne, ȋn valoare de 49.590.331 lei, astfel: 

        - ȋn anul 2019 :22.233 mii lei; 

        - ȋn anul 2020: 20.833 mii lei ; 

        - ȋn anul 2021:  6.524 mii lei. 

 Pȃnă la finalulanului 2019 a fost retrasă suma de 21.454 mii lei pentru 

realizarea următoarelor obiective de investiţii: 

- construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar – transformare în sediu 

administrativ al Primăriei Municipiului Buzău; 

 - realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri 

publice din patrimoniul municipiului Buzău; 

 - reabilitare termică a blocurilor de locuințe C2, 12E, C5 din municipiul Buzău; 
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-  surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău; 

- modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale 

termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral din municipiul Buzu. 

 

 

 

6.3 SITUAŢIE FINANCIARĂ 2019 

 

SOLD INITIAL (EXCEDENT)  10.911 9.615 12.598 754 

VENITURI TOTALE * 266.864 230.803 310.569 301.125 

CHELTUIELI TOTALE * 265.216 229.507 313.552 289.281 

SOLD FINAL (EXCEDENT)  12.559 10.911 9.615 12.598 

* În anii 2016-2017 cheltuielile de personal din unităţi de învăţământ erau 
suportate din Bugetul Local. Din anul 2018 acestea sunt suportate din 
Bugetul de Stat.  

 

 

 

 
ANUL 

 
2019 2018 2017 2016 

GRAD DE INDATORARE  1,54% 1,60% 1,41% 4,85% 
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ANUL 

 
2019 2018 2017 2016 

GRAD DE COLECTARE 89% 87% 82% 80% 
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