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ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU 

INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
 

Stimaţi cetăţeni 
 

Primăria Municipiului Buzau a demarat procesul de actualizare și revizuire a Planului 
Urbanistic General. În această fază de elaborare se realizează analize diagnostic aprofundate, 
urmând ca pe baza acestora, în etapele următoare, să fie definite direcțiile de dezvoltare ale 
municipiului precum și condițiile de construibilitate.  

Având în vedere Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a HCL nr. 66/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi a HCL nr. 255/2019 privind 
prelungirea termenului de valabilitate a PUG aprobat prin HCL nr. 235/2009,  se face cunoscută 
publicului, etapa de elaborare a studiilor de fundamentare ale noului Planului Urbanistic 
General.  

În prezent, echipa de proiect realizează o cercetare sociologică care are ca obiective 
identificarea aspectelor legate de potențialul și problemele municipiului Buzau, prin analiza 
percepţiei populaţiei.  

Dezbaterea publică în etapa elaborării studiilor de fundamentare ale noului Planului 
Urbanistic General, urmare măsurilor de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu Covid – 19, 
nu va putea avea loc în şedinţă publică. 

A fost lansat un chestionar online care are ca grup ţintă comunitatea municipiului Buzau, 
respectiv cetăţenii cu vârsta peste 16 ani) şi care poate fi completat accesând link-ul 
“https://www.surveymonkey.com/r/PUGBuzau2020” până la data de 13.04.2021.  

De asemenea chestionarul poate fi gasit pe site-ul www.primariabuzau.ro, secţiunea 
Urbanism – Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism și pe pagina de Facebook 
dedicată noului Plan Urbanistic General – PUG Buzau.  .  

Cu stimă,  
  Primarul Municipiului Buzău, 

Constantin Toma 
 
 
                                                                                                           Întocmit,                                                            
                                                                                                   Cristina Stoicescu                                                                          
 
2ex.  
19.03.2021 
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