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I. STAREA ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU  

ÎN ANUL 2020 

  

 
Chiar și în condițiile dificile din anul anterior, din cauza crizei sanitare majore 

determinată de pandemia COVID-19, în anul 2020, pentru  municipiul Buzău s-a 

menținut evaluarea realizată  de Fitch Ratings  - una dintre cele mai importante agentii 

de rating din lume – anume:  rating pe termen lung  de   "BBB-". 

 
 

  
 

 
Restul datele  economice vor fi furnizate în luna mai, conform Codului Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În anul 2020 Municipiul Buzău a înregistrat o rată a șomajului crescută, justificată 
de criza de COVID-19.  

Situația principalilor indicatori ce caracterizează situația persoanelor fără loc de 
muncă, la nivelul municipiului, la data de 31.12.2020, a fost următoarea: 

Nr. crt. Indicator UM Anul 2020 

1 Total someri, din care: pers 1015 

2  someri indemnizati pers 650 

3  someri neindemnizati pers 365 

 Număr de șomeri încadrați pers 3109 

 
 

Rata șomajului procent 
 

0,93 

 
 

 
BBB- 
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Șomajul a înregistrat o creștere semnificativă față de anii anteriori, 

ajungând la 0,93 

%. 

 



  

 

II. STAREA EDUCAŢIEI ŞI PERFORMANŢEI ŞCOLARE ÎN 
MUNICIPIUL BUZĂU ÎN ANUL 2020 

 
 

În anul școlar 2019-2020 rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Buzău a funcționat astfel: 
             -  19 grădinițe din care: 11 Grădinițe  cu Program Prelungit (10 cu personalitate 
juridică și 1 arondată),  8 Grădinițe cu Program Normal arondate 

-  12 școli gimnaziale 
-  16 colegii naționale, colegii, licee teoretice, vocaționale, de arte și tehnologice 
        - filiera teoretică: 5 (3 colegii naționale, 1 colegii, 1 liceu teoretic, 1 liceu cu 

program sportiv) 
        - filiera vocațională: 5 ( 1 colegiu național pedagogic, 1 liceu de arte, 1 

seminar teologic, 1 liceu tehnologic, 1 liceu cu program sportiv) 
        - filiera tehnologică: 7 
- 1 școală postliceală sanitară 
Mențiune – Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret și Liceul cu Program Sportiv 

Iolanda Balaș Soter au filieră vocațională și teoretică, iar Liceul Tehnologic Henri Coandă 
are filieră vocațională și filieră tehnologică 

 
Numărul de copii/elevi pe niveluri de învățământ: 

- Preșcolar (4-6 ani): 3349   
- Primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV): 5814 elevi, din care 

    1025 elevi clasa pregătitoare 
- Gimnaziu (clasele V-VIII):  5057 elevi 
- Liceu ( clasele IX- XIII, zi și seral): 9195 elevi 

 
 
Raport privind situația școlară la nivelul municipiului Buzău – anul 2020, 

 nivel gimnazial 
 

Unitate de învățământ 

Număr 
elevi 

promo-
vați 

Număr 
elevi 

repetenți 

Număr 
elevi ex-
matricu-

lați 

Număr 
elevi 

situație 
școlară 
neînchei

ată 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL GRIGORE 
BAŞTAN"  294 1 0 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL 
PALADE"  1383 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"  412 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL 
KOGĂLNICEANU"  449 140 0 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE 331 0 0 5 



  

 

TITULESCU"  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICU 
CONSTANTINESCU" 359 4 0 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL"  225 18 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SF. APOSTOL 
ANDREI "  628 0 0 9 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAP. AV."MIRCEA T. 
BĂDULESCU"  831 3 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP "DIONISIE 
ROMANO"  344 38 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11  1987 0 0 3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7  1092 0 0 0 

Total  8335 204 0 20 

 
 
Raport privind situația școlară la nivelul municipiului Buzău – anul 2020, 
                     nivel liceal și postliceal 
 
Nr.
crt 

Unitate de învățământ Numar 
elevi 
promovati 

Numar 
elevi 
repetenti 

Numar 
elevi 
exmatric
ulati 

Numar elevi 
situatie 
scolara 
neincheiata 

1 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ  216 0 0 9 

2 COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL 
BUZĂU 942 0 0 6 

3 COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU"  1300 0 0 0 

4 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI 
EMINESCU"  1246 1 3 0 

5 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 
"SPIRU HARET"  1735 0 0 0 

6 LICEUL AGRICOL "DR. C-TIN 
ANGELESCU"  888 0 68 142 

7 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "I. 
BALAŞ ŞOTER"  1048 4 1 0 

8 LICEUL DE ARTE "MARGARETA 
STERIAN"  824 0 0 0 

9 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI 
DE VEDERE  116 0 1 1 

10 LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU 649 29 128 8 

11 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE 
FILIPESCU"  

6                                                            
59 21 0 48 

12 LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. 
MOISIL"  471 2 7 0 



  

 

13 LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII ȘI 
SERVICII  820 37 2 0 

14 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 
PENTRU COPII CU DEFICIENȚE 
AUDITIVE  106 0 0 0 

15 LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI 
COANDĂ"  822 120 0 3 

16 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU 
MARGHILOMAN"  838 0 0 1 

17 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 
"CHESARIE EPISCOPUL"  195 0 0 0 

18 ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARA DE 
STAT  283 0 17 1 

 Total General 13158 214 227 219 

 



  

 

 
Raport privind situația promovării examenului național de bacalaureat 2020 

 

Nr  
crt 

Unitate de învățământ Înscriși Promovabilitate Prezenți Reușiți 
TOTAL 

Reușiți 
10 

1 COLEGIUL NAŢIONAL "B. 
P. HASDEU"  

302 99.00 301 299 6 

2 LICEUL PEDAGOGIC 
"SPIRU HARET"  

175 98.28 174 171 0 

3 COLEGIUL NAŢIONAL 
"MIHAI EMINESCU"  

303 95.05 303 288 0 

4 LICEUL DE ARTE 
"MARGARETA STERIAN"  

103 88.24 102 90 0 

5 SEMINARUL TEOLOGIC 28 96.43 28 27 0 



  

 

ORTODOX "CHESARIE 
EPISCOPUL" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

6 COLEGIUL ECONOMIC 
MUNICIPIUL BUZĂU 

226 81.70 224 183 0 

7 LICEUL TEORETIC "AL. 
MARGHILOMAN"  

220 81.19 218 177 0 

8 LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV "I. B.ŞOTER"  

225 57.53 219 126 0 

9 LICEUL TEHNOLOGIC DE 
MESERII ȘI SERVICII  

126 28.70 115 33 0 

10 LICEUL TEHNIC 
MUNICIPIUL BUZĂU 

105 21.57 102 22 0 

11 LICEUL TEHNOLOGIC 
"DIMITRIE FILIPESCU"  

23 21.74 23 5 0 

12 LICEUL "PRIMA SCHOOL" 14 50.00 12 6 0 

13 LICEUL SPECIAL PENTRU 
DEFICIENȚI DE VEDERE 
MUNICIPIUL BUZĂU 

9 44.44 9 4 0 

14 LICEUL TEHNOLOGIC 
"GRIGORE C. MOISIL"  

119 20.00 110 22 0 

15 LICEUL AGRICOL "DR. C-
TIN ANGELESCU"  

93 15.85 82 13 0 

16 LICEUL TEHNOLOGIC" 
HENRI COANDĂ"  

51 34.04 47 16 0 

   TOTAL 2122 58,36% 2069 1482 6 

 
Raport privind performanța școlară la nivelul municipiului Buzău – anul 2020 
 
Rezultatele competițiilor naționale la care au participat elevii buzoieni se prezintă astfel:  
 

Nr. 
crt. 

Denumire competiție Premiul  
I 

Premiul 
II 

Premiul 
III 

Mențiune 

1 Concursul Național de Fizică "EVRIKA", 1-3 
noiembrie  2020 Brăila, județul Brăila 

1 - - - 

2 Concursul Național de Chimie "Academician 
Cristofor Simionescu", ediția a VII-a, Iași, 
județul Iași 

2 1 4 7 

3 Concursului Național de Chimie "Costin 
Nenițescu", ediția XXVII-a, București 

- - 1 - 

4 Concursul Național interdisciplinar de 
matematică și fizică "Vrânceanu-Procopiu", 
Bacău, județul Bacău 

1 - - - 

5 Concursul "Chimia arta între științe", ediția a 1 - 5 3 



  

 

 
Lla nivel național s-au desfășurat doar concursuri școlare la disciplinele: 

matematică, fizică și  chimie, astfel la matematică s-au obținut 4 premii I (Concursul 
Național de Matematică "Lumina Math"), un premiu I la Concursul Național 
interdisciplinar de matematică și fizică "Vrânceanu-Procopiu", Bacău, județul Bacău, la 
fizică s-au obținut  5 premii I, 7 premii II, 20 premii III și 27 mențiuni la cele două 
concursuri Concursul Național de Fizică "EVRIKA", 1-3 noiembrie  2019 Brăila, județul 
Brăila, respectiv Concursul național de fizică PHY, Iași, județul Iași  și   la chimie: 4 
premii I, un premiu II, 10 premii III și 10 mențiuni la Concursul Național de Chimie 

"Academician Cristofor Simionescu", ediția a VII-a, Iași, județul Iași, Concursului Național 
de Chimie "Costin Nenițescu", ediția XXVII-a, București și Concursul "Chimia arta între 
științe", ediția a II-a, Facultatea de chimie aplicată și știința materialelor, București. 

 

Disciplina Premiul I Premiul II Premiul III Mențiune 

 Total Municipiu Total Municipiu Total Municipiu Total Municipiu 

matematică 4 3 - - - - - - 

fizică 5 5 7 7 20 20 27 24 

chimie 4 4 1 1 10 10 10 10 

Total 14 13 8 8 30 30 37 
 

34 
 

 
  În anul 2020 a fost demararea proiectului Școala din Parc Buzău, un 

proiect unic în România, prin care copiii și tinerii buzoieni au putut beneficia de 

activități educativ- recreative în parcul Tineretului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-a, Facultatea de chimie aplicată și știința 
materialelor, București 

6 Concursul național de fizică PHY, Iași, județul 
Iași 

5 7 20 27 

7 Concursul Național de Matematică "Lumina 
Math" 

4 - - - 

Total 14 8 30 37 



  

 

 

II.STAREA SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU ÎN ANUL 2020 

 
  Totalul populaţiei la 01.07.2020, după actele de indentitate,  conform Institutului Naţional 
de Statistică este de 130.437 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: 23.001 (17.64%) 
- 20-64 ani: 84.442 (64,74%) 
- peste 64 ani: 22.994 (17,63%) 
 
 

 
Populaţie după sex: 
- Femei:  68.964: 52,87%                                              

- Bărbaţi: 61.473: 47,13% 

 
Copii născuţi în 2020: 3466. 
 
În cursul anului 2020 s-a înregistrat un număr de 2216 de decese, cauzele cele mai 

frecvente fiind: 
1. Diferite tipuri de cancer – 35,29% 

2. Boli pulomonare - 24,46% 

3. Boli cardiace – 18,14 % 

4. AVC – 10,27 % 

5. COVID -5,83% 

6. Accidente -1,21 

7. Alte cauze- 4,8%. 

 

 

17,64% 

64,74% 
 

17,63% 

Totalul populaţiei 

0-19 ani

20-64 ani

peste 64 ani

       O cauză importantă a deceselor din 2020 a reprezentat-o îmbolnăvirea cu 

coronavirusul COVID-19. Au decedat 129 persoane, reprezentând 5,83%. 

 



  

 

La nivelul municipiului, instituția care asigură servicii sociale către cetățeni este 
Direcţia De Asistenţă Socială.  
 Structurat 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 2020 
(lei)/ 

1. Ajutor social Legea nr.416/2001 321 Bugetul de stat 
– plata prin 
AJPIS Buzău 

2. Ajutor pentru încălzirea 
locuinței (gaze naturale, lemne, 
lemne pentru beneficiarii de 
ajutor social) 

OUG nr.70/2011 
Legea nr.416/2001 
 
 

132(gaze 
naturale) 
 
9 (lemne) 
 
293(pentru 
beneficiarii 
de ajutor 
social) 

 

Buget de stat 
și 
Buget local  
 
15.544 lei de 
la bugetul local 
pentru 
beneficiarii de 
ajutor social 
care folosesc 
lemne pentru 
încălzirea 
locuinței  

3. Ajutoare sociale de urgență Legea nr.416/2001 1751 659.175 lei -
Bugetul local 

4. Asistenți personali ai persoanei 
cu handicap grav 

Legea nr.448/2006 364 – nr. 
mediu lunar 

12.038.730 lei 
-Bugetul local 

5. Indemnizații persoane cu 
handicap 

Legea nr.448/2006 756 – nr. 
mediu lunar 

12.554.558 lei 
-Bugetul local 

6. Anchete sociale efectuate 
pentru transportul în comun în 
mod gratuit pentru persoanele 
cu handicap grav și asistenții 
personali ai acestora, precum 
și cu handicap accentuat 

Legea nr.448/2006 1141 199.848 lei -
Bugetul local 

7. Anchete sociale efectuate 
pentru înhumarea persoanelor 
fără aparținători sau fără 
resurse financiare 

Legea nr.416/2001 15 2.760 lei buget  
local 

8. Anchete sociale efectuate în 
vederea evaluării complexe 
pentru încadrarea în grad de 
handicap 

H.G. nr.430/2008 3104 - 

9. Carduri – legitimație pentru Legea nr.448/2006 243 - 



  

 

parcare gratuită acordate 
persoanelor cu handicap 
 

10. Dosare pentru persoanele care 
au în îngrijire copii cu handicap 
și persoane cu handicap care 
au în îngrijire un copil și care 
nu realizează venituri 

OUG nr.111/2010 12 - 

11 Distribuirea de tichete sociale 
pentru masa caldă acordate 
persoanelor vârstnice.  

 Ordonanța  de 
urgență a Guvernului 
nr.115/2020  

451  

 
 
12 

Distribuirea de măști pentru 
protecția cetățenilor români de 
virusul COVID – 19 

OUG nr.78/2020 
privind acordarea de 
măşti de protecţie 
pentru familiile şi 
persoanele 
defavorizate 

120.250 
măști 

 

 
13 

Distribuirea de măști pentru 
protecția cetățenilor români de 
virusul COVID – 19 

Sponsorizare a 
Primăriei municipiului 
Buzău 

30.000  

 
14 

Distribuirea de alimente si 
produse de igienă în cadrul 
POAD 2020 . 

Ordonanța de 
Urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2020 pentru 
stabilirea unor măsuri 
necesare în vederea 
implementării 
Programului 
operaţional 
Ajutorarea 
persoanelor 
defavorizate – POAD 
2020 

1535 
pachete/tran
să  
(două 
tranșe de 
produse de 
igienă și o 
tranșă de 
produse 
alimentare) 

Fonduri 
europene 

15 Ajutoare sociale constând în 
lemne de foc 

HCL nr.223/2020 11 familii  

16 -Acordarea pe perioada stării 
de urgență și de alertă de 
alimente și apă pentru 
persoanele izolate/carantinate 
la domiciliu,  

Hotărârea 
nr.3/20.03.2020 a 
Comitetului Local 
pentru situații de 
urgență și a Ordinul 
nr.725/2020 privind 
stabilirea măsurilor 
de sprijinire a 
persoanelor 
vulnerabile care se 
află în izolare la 

3600 
pachete cu 
alocația de 
hrană de 9 
lei /zi 
1429 porții 
cu alocația 
de hrană de 
30 lei/zi 

 



  

 

domiciliu, ca urmare 
a măsurilor de 
limitare a răspândirii 
COVID-19 

 
Față de anul 2019 în anul 2020 s-a înregistrat o creștere a numărului de 

beneficiari, astfel: 
 -cu 26 familii beneficiare la ajutorul social acordat conform Legii nr.416/2001, 
sumele plătite fiind suportate din bugetul de stat prin AJPIS Buzău;  
 -cu 161 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
acordat conform OuG nr.70/2011; 
 -cu 1 familie beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, acordat 
conform OuG nr.70/2011; 
 -cu 1095 persoane beneficiare de ajutor de urgenta acordate conform Legii 
nr.416/2001 
 -cu 50 persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal conform 
Legii nr.448/2006 
 -cu 14 persoane beneficiare de indemnizații pentru însoțitor acordate conform 
Legii nr.448/2006; 
 - cu 535 persoane beneficiare de transportul în comun în mod gratuit pentru 
persoanele cu handicap grav și asistenții personali ai acestora, precum și cu handicap 
accentuat; 
 -cu 10 ajutoare pentru înhumarea persoanelor fără susținători legali; 
 -cu 11persoane beneficiare de anchete sociale efectuate în vederea evaluării 
complexe pentru încadrarea în grad de handicap 

Față de anul 2019, în anul 2020 s-a înregistrat acordarea urmatoarelor prestații 
noi astfel: 

-Distribuirea de tichete sociale pentru masa caldă acordate persoanelor vârstnice 
conform Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde 
pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire aacestora modificată și 
completată prin OUG 174/2020; 

-Distribuirea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul COVID – 19 
conform OUG 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a 
necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020; 

-Distribuirea de alimente si produse de igienă în cadrul POAD 2020 pentru 
beneficiarii de venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei; 

-Distribuirea de alimente si produse de igienă în cadrul POAD 2020 pentru 
persoanele cu dizabilitați (copii) 



  

 

 -Acordarea pe perioada stării de urgență și de alertă de alimente și apă pentru 
persoanele izolate/carantinate la domiciliu, conform Hotărârii nr.3/20.03.2020 a 
Comitetului Local pentru situații de urgență și a Ordinului nr.725/2020 privind stabilirea 
măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca 
urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 
 -Ajutoare sociale constând în lemne de foc - HCL 223/2020  
 
 În anul 2020, ca urmare a aplicării prevederilor HCL nr.231/2018 privind 
aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor 
financiare excepționale, din cele  1751 ajutoare de urgență, 62 s-au acordate pentru 
achiziționarea și instalarea unui sistem de încălzire pentru persoanele singure și familiile 
care folosesc energia termică pentru încălzirea locuinței, pentru care s-a plătit de la 
bugetul local suma de 400.354 lei. 
2.Activitatea Serviciului Asistență și Protecție Socială Familie și Copil 
Obiectivele Serviciului Asistență și Protecție Socială Familie și Copil sunt: 

 prevenirea separării copilului de familia sa; 

 respectarea principiilor de asistență socială. 
 

Nr.
crt. 

Beneficii sociale/Servicii 
sociale 

Cadrul legal Nr. beneficiari Sumă plătită 
în anul 2020 
(lei)/Sursa de 
finanțare 

1. Beneficiari ai Cantinei de ajutor 
social 

Legea 
nr.208/1997 

98 - 

2. Dosare alocație de stat pentru 
copii 

Legea nr.61/1993 945 Bugetul de 
stat prin 
AJPIS Buzău 

3. Dosare alocație pentru 
susținerea familiei 

Legea 
nr.277/2010 

301 Finanțarea se 
face din 
bugetul de 
stat prin 
AJPIS Buzău 

4. Dosare indemnizație pentru 
creșterea copilului până la doi 
ani și stimulente de inserție 

OUG nr.111/2010 538 
407 

Finanțarea se 
face din 
bugetul de 
stat prin 
AJPIS Buzău 

5. Anchete sociale efectuate 
pentru Programul național 
”Bani de liceu” 

H.G. nr.1488/2004 44 Finanțarea se 
face din 
bugetul de 
stat prin ISJ 
Buzău 

6. Anchete sociale efectuate 
pentru acordarea ajutorului 
pentru achiziționarea de 

Legea 
nr.269/2004 

3 Finanțarea se 
face din 
bugetul de 



  

 

calculatoare – 200 euro stat prin ISJ 
Buzău 

7. Dosare pentru acordarea 
tichetelor educaționale pentru 
copii proveniți din familii 
defavorizate 

Legea 
nr.248/2015 

6 4550 lei / 
Buget de stat 

8. Anchete sociale efectuate 
pentru evaluarea complexă a 
copiilor în vederea încadrării în 
grad de handicap sau cu 
cerințe educaționale speciale 
și rapoarte de monitorizare a 
îndeplinirii obiectivelor 
planurilor de abilitare-
reabilitare 

Ordinul 
nr.1985/2015 

456 anchete 
sociale; 
559 rapoarte 
de 
monitorizare 

- 

9. Planuri de servicii Legea 
nr.272/2004 

23 - 

10. Rapoarte monitorizare copii Legea 
nr.272/2004 

92 - 

11.  Anchete sociale efectuate la 
solicitarea DGASPC Buzău 

Legea 
nr.272/2004 

365 - 

12. Anchete sociale efectuate 
pentru minori care au săvârșit 
o faptă penală dar nu răspund 
penal 

Legea 
nr.272/2004 

33 - 

13. Anchete sociale efectuate la 
solicitarea Maternității Buzău 

H.G.1103/2014 10 - 

14. Notificări ale părinților care 
pleacă la muncă în străinătate 
și ai căror copii rămân în țară 

H.G. nr.691/2015 14 - 

15. Fișe de risc și minute realizate 
pentru copii ai căror părinți 
sunt plecați la muncă în 
străinătate 

H.G. nr.691/2015 4 - 

16. Ajutor pentru încălzirea 
locuinței (energie termică, 
energie electrică) 

OUG nr.70/2011 125 energie 
termică; 
3 energie 
electrică 

Finanțarea se 
face din 
bugetul de 
stat prin 
AJPIS Buzău 

17. Monitorizare copii pentru care 
s-a instituit măsura tutelei 

Legea 
nr.272/2004 

14 - 

18. Anchete sociale efectuate 
conform Ordinului 
nr.3392/2017 pentru acordarea 
de sprijin studenților 

Ordinul 
nr.3392/2017 

7 - 



  

 

19. Dosare pentru acordarea 
tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru sprijin 
educațional acordate din 
fonduri externe 
nerambursabile, precum și 
unele măsuri de distribuire a 
acestora conform OUG 
nr.133/2020 

OUG nr.133/2020 523 Fonduri 
externe 
nerambursabi
le 

 

 
STAREA LOCUINŢELOR 

 
       În anul 2020, potrivit datelor furnizate de Institutul Judeţean de Statistică Buzău 

avem un număr de 50.174 locuinţe, din care: 

 -  34.552 apartamente şi  

 - 15.622 case. 

În anul 2020 s-au finalizat 152 imobile. 

 

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. 



  

 

 

  
 
 

Concluzie: 
 

 La sfârşitul anului 2020 în cimitirele din Municipiul Buzău erau disponibile 
aproximativ  1120  locuri de veci. 

 
 

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 

89% 

11% 

9371 locuri în cimitire parohiale 

9371 locuri de veci 1120 locuri disponibile

40% 

27% 

13% 

6% 

7% 
7% 

categorii de cimitire 

6 parohiale

4 publice

2 private

1 militar

1 catolic

1 evreiesc



  

 

- 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 

 

 

REZULTATE  ”SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU”  în 2020 
 
ATLETISM 
Medalii obținute: 

- 24 medalii de aur (Campionate Naționale 21, Campionate Internaționale 2, 

Campionate Balcanice 1) 

- 11 medalii de argint (Campionate Naționale 10, Campionate Internaționale 1) 

4 medalii de bronz (Campionate Naționale 2, Campionate Balcanice. 

BOX 
Medalii obținute: 

- 8 medalii de aur (Cupa României 4, Campionate Naționale 4) 

- 10 medalii de argint (Cupa României 7, Campionate Naționale 3) 

- 6 medalii de bronz (Cupa Romaniei 2, Campionate Nationale 4). 

KARATE 
Medalii obținute: 

- 8 medalii de aur (Campionate Europene 4, Open-uri 4 ) 

- 4 medalii de argint (Campionate Europene 2, Open-uri 2) 

- 4 medalii de bronz (Campionate Europene 2, Open-uri 2) 

MODELISM 
Medalii obținute: 

- 4 medalie de aur (Campionate Naționale 1, Concursuri Naționale 3) 

- 10 medalii de argint (Campionate Naționale 9, Concursuri Naționale 1) 

- 7 medalii de bronz ( Campionate  Naționale 7) 

ȘAH 
Medalii obținute: 

- 1 medalie de aur (Campionate Europene 1) 

- 2 medalii de argint (Campionate Naționale 2) 

- 4 medalii de bronz (Campionate Naționale 2, Campionate Europene 2) 



  

 

TENIS DE MAS 
Medalii obținute: 

- 4 medalii de aur (Campionate Naționale 3, Campionate Europene 1) 

- 3 medalii de argint (Campionate Naționale 2, Campionate Europene 1) 

- 1 medalie de bronz (Campionate Naționale 1). 

În anul competiţional 2020 s-au obţinut, în total, următoarele medalii la sporturile 
individuale: 

Medalii Campionat

e Naționale 

Campionat

e Europene 

Concursur

i Naționale 

Campionate 

Internaționale 

Campionat

e 

Balcanice 

Cupa 

României 

Total 

Aur 29 6 3 2 1 4 45 

Argint 26 3 1 1 -  7 38 

Bronz 17 4 -  -  2 2 25 

Total 72 13 4  3  3  13 108 

FOTBAL 
- În edița 2019-2020, obiectivul a fost ocuparea unui loc în primele 6 clasate. 

Obiectivul nu a fost îndeplinit, echipa terminând campionatul Ligii a 2-a pe locul 8, 
după 23 de partide disputate (9 victorii, 8 înfrângeri, 6 egaluri)  . 

HANDBAL 

- La finalul ediției de campionat 2019-2020, echipa de handbal feminin a clubului 
SCM Gloria Buzău s-a clasat pe locul 4, în clasamentul final al Ligii Naționale de 
Handbal – Liga Florilor MOL, cu 11 victorii, 5 înfrângeri și 2 egaluri. 

- Clasarea pe locul 4 a calificat echipa, pentru, direct în turul III al Cupelor Europene 

– EHF European League Women.  

 

 

 

STAREA PĂSTRARII ORDINII PUBLICE 

      În anul 2020 activităţile Poliţiei municipiului Buzău, au urmărit realizarea 
priorităţilor instituţionale iar începând cu sfărșitul lunii februarie , activitățile au fost 
prioritizate pentru aplicarea măsurilor stabilite prin OUG și Ordonanțe militare pentru  
aplicarea măsurilor privind starea de urgență instituită precum și  prevenirea și 
combaterea infecțiilor cu noul COVID 19.  

Criminalitatea sesizată a înregistrat în continuare scădere cu 374 de infracţiuni 
(15,49 %), evidenţiindu-se o menținere a trendului înregistrat pe tot cursul anului 2019, 
inregistrându-se scăderi atât la  criminalitate economico-financiară cu cât şi la cea 

Este prima dată în istoria sporturilor de echipă din județul Buzău când o echipă  buzoiană 
este prezentă în Cupele Europene. 



  

 

judiciară cu 283 fapte – 15,56 % și cea de altă natură cu 83 fapte.  Infracţiunile contra 
persoanei au înregistrat creșteri de la 569 cu 12,31%, , menţinându-se trendul înregistrat 
la sfîrsitul anului 2019 si pe parcursul canului 2020  generat in principal de creșterea 
infracţiunilor de lovire sau alte violenţe cu 19 fapte ( 5,20 %) data de infractiunile comise 
asupra unui membru de familie  ( art.199 Cp) +67 fapte reprezentând 46,52%  .   

În contextul declarării Stării de urgenţă  și ulterior a Stării de Alertă, cauzate de 
epidemia de Covid 19, pe raza Municipiului Buzău, dispozitivul de menţinerea ordinii 
publice a fost suplimentate cu efectivele de poliţişti locali din cadrul Direcţiei de Poliţie 
Locală Buzău, în conformitate cu OMAI nr. 44/2020 fiind puse în aplicare prevederile 
Dispoziţiei IGPR nr. 35/2020 privind stabilirea modalităţii de angrenare a Poliţiei Locale în 
cadrul activităţilor realizate de unităţile de poliţie, a responsabilităţilor şi a modului de 
acţiune a acestora, patrulele constituite acţionând independent de patrulele de siguranţă 
publică ale Poliţiei Municipiului Buzău 
            Efectivele de poliţie locală care au acţionat  în acestă perioadă au  intervenit la 
535   evenimente, au legitimat în 43.547 situaţii persoane în mediul stradal,  au aplicat 
3277 sancţiuni contravenţionale,  în valoare de 478.691 lei, 1015 conform Legii 61/1991 
în valoare de 108.076 lei şi 2247 la alte acte normative 370.615 lei, totodată, efectivele 
Poliției Locale actionând în sistem integrat împreună cu lucrători din cadrul Poliției 
Municipiului Buzău, I.J.J., dar și alături de alte instituții cu atribuții de control, în 145 de 
Planuri de Acțiune întocmite în context COVID 19, dar si pe linie de prevenire și 
combatere a faptelor antisociale 

Dinamica accidentelor de circulaţie înregistrate în anul 2020, comparativ cu 
perioada similara a anului 2019, pe raza municipiului Buzău, indică o scadere a riscului 
rutier faţă de anul precedent, situatia prezentandu-se astfel : au fost înregistrate 11 
accidente grave , din care a rezultat decesul a 3 persoane , 9 raniti grav și un numar de 
72 accidente uşoare  soldate cu 86 persoane rănite uşor. 

 

       

STAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BUZĂU ÎN 2020 
 
       Transportul public este asigurat de SC TRANS BUS SA, având o dotare  de 128 

autobuze. 

 

 

 
In cursul anului 2020   transportul public de persoane s-a efectuat pe un număr de: 
-  9 trasee urbane cu o lungime de 155.1 km.  
-  5 zone cu o lungime de 106 Km. 
-  14 trasee rurale cu o lungime 733.4 Km. 
-  5 zone  rurale cu o lungime 328 Km 
  
Autobuzele SC Trans Bus SA, au executat în anul 2020 un parcurs de 6.344.321Km 

efectivi pe traseele de urban si rural. 
 

            În  2020 s-au achiziționat 20 de autobuze hibride, ceea ce reduce 
nivelul de poluare din municipiul Buzău. 



  

 

 

STAREA INFRASTRUCTURII  DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ  
 
 Compania de Apa S.A. Buzau este operator licențiat, în domeniul serviciilor 
publice de alimentare cu apa și canalizare și furnizează serviciile de alimentare cu apa si 
canalizare, în municipiul Buzau si în alte 34 de localități din judet, membre ale Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”. 
    Sistemul de alimentare cu apa al municipiului Buzau asigura captarea, transportul, 
înmagazinarea, tratarea, pomparea  si distribuția apei potabile, în municipiu, și cuprinde: 
      - fronturi de captare  - 62 foraje în funcțiune; 
      - conducte de aducțiune -  lungime 28 km; 
      - statii de tratare apa - 4 buc, din care 3 modernizate; 
      - rezervoare deîinmagazinare - volum = 25.500 mc; 
      - stații de pompare - 4 buc; 
      - retea de distributie - 210 km; 
     Sistemul de canalizare asigura colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate 
menajere, industriale (tehnologice) si pluviale, din municipiu, in Statia de Epurare Buzau. 
Lungimea totala a retelei de canalizare este de 154 km. 
     Statia de Epurare Buzau cu o capacitate de 235.000  locuitori  echivalenți, dispune de 
toate facilitățile: epurare mecanică, chimica, biologică și terțiară, ea asigurând tratarea 
apelor uzate colectate si descarcarea in emisar. 
 
Realizări 2020: 

1. Lucrari de investitii  

In Municipiul Buzau s-au executat lucrari de inlocuiri de conducte de distributie a 

apei potabile pe un numar de 21 de strazi, lucrarile au insumat o lungime a retelei 

de 5195,5 ml si un numar de 393 de bransamente, cu o lungime de 3015ml, val 

investitiei fiind de 4.570.594 lei.  

 

2. Programe de mentenanta preventiva  

Am continuat programul de mentenanță preventivă a colectoarelor de 
canalizare demarat in 2019, reușind decolmatarea a 18 km rețea de 
canalizare. Ne propusesem decolmatarea a 30 km de colectoare, dar timp 
de câteva luni am funcționat în regim de activitate restrânsă, lucrând cu o 
treime din personal, măsură luată în cadrul programului de asigurare a 
continuității activității. De asemenea am intervenit pentru decolmatarea a 
peste 1.600 guri de scurgere, peste 3.200 racorduri canal și au fost 
înlocuite peste 70 plăci carosabile și necarosabile. 

3. Actiuni pentru reducerea pierderilor de apa 

Am implementat un proiect pilot de detecție a pierderilor de apă, cu citire a 
contorilor în timp real ceea ce asigură intervenția rapidă pentru eliminarea 
pierderilor apă din rețeaua Companiei dar și din rețeaua interioară a 
utilizatorilor. 



  

 

 
4. Optimizarea functionarii sistemului de furnizare a apei 

S-au efectuat lucrări de reconfigurare a sistemului SCADA pentru 
comunicarea de informații în timp real către dispecerat, necesare pentru 
echilibrarea hidraulică a sistemului de alimentare cu apă a Municipiului 
Buzău, ceea ce permite asigurarea unei continuității superioare de furnizare 
a serviciului în parametri optimi de funcționare. 
 

5. Facilitati oferite clientilor 

Ne-am focusat pe implementarea unor masuri care sa vina in intampinarea 

nevoilor clientilor in contextul pandemiei, astfel: 

- Biroul Unic a fost utilat cu sistem ticketing cu bonuri de ordine 

Am implementat modalități alternative de plată suplimentare, astfel 
ca la această dată avem în portofoliu urmatoarele posibilitati: 

o Plată online direct pe site-ul www.cabuzau.ro,  

o Aplicația mobilă PAGO plătește,  

o Aplicația mobilă mobilPay,  

o Plata din aplicațiile dedicate unităților bancare prin accesare 

modul Plătește o factură de utilități, 

o Plata la partenerii non-bancari: PayPoint și Un-Doi Centru 

de plăți, 

o Aplicația PayPoint, 

o Stațiile de Plată SelfPay, 

o Direct debit pentru conturile deschise la următoarele bănci: 

Transilvania, Alpha Bank, BRD, BCR, 

o Robot și Cod de Bare: Banca Transilvania, BRD, Alpha 

Bank, Banca Coop Istrița, cu prezentarea facturii, 

o Virament interbancar. 

- Din luna iunie 2020 am pus în funcțiune un sistem de informare 
prin SMS folosit pentru transmiterea către abonați a intervențiilor 
sau lucrărilor programate sau neprogramate pe care le realizăm 
în rețeaua de alimentare cu apă sau canalizare, dar și pentru 
oferirea unor informații de natură comercială; 

- am proiectat și implementat un modul funcțional Call Center 
Dispecerat integrat în cadrul Biroului Unic Relaționare Clienți, cu 
rolul de a asigura suportul informațional necesar clienților sau 
potențialilor clienți, dar și de a soluționa cât mai rapid solicitările 
acestora. 

 
 

 

http://www.cabuzau.ro/


  

 

REŢEAUA DE TERMOFICARE 
 

Operatorul SACET Buzău, RAM Termo Verde SR.L., a preluat gestiunea 
serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în luna septembrie 
2020, odată cu semnarea  Contractului de delegare a SPAET Buzău nr. 
106545/24.09.2020.  

 
Sistemul integrat de termoficare prin care se realizează in prezent alimentarea cu 

energie termică a consumatorilor din municipiul Buzău este un sistem complex, alcatuit 
din: 

 
   ●  centrale termice de zonă folosind in procesul de producere a energiei  termice drept 
combustibil gazele naturale: 
        - Centrala Termică nr.4 Cartier Dorobanţi; 
        - Centrala Termică nr.7 Caraiman; 
   ●  centrale termice de cvartal folosind in procesul de producere a energiei  termice 
drept combustibil gazele naturale: 
        - Centrala Termică nr.1, cartier Micro XIV; 
        - Centrala Termică nr.2, cartier Micro XIV; 
        - Centrala Termică nr.3, cartier Micro XIV; 
        - Centrala Termică nr.5, cartier Micro XIV; 
        - Centrala Termică  Integral - folosind in procesul de producere a energiei termice 
drept combustibil peleţi(biomasă). 
   ● Reţea de transport agent termic primar; 
   ● Puncte termice (PT8, PT9, PT10, PT15, PT16, PT22,PT25, PT27, PT 28, PT30, 
PT32,PT33,PT39, PT CFR, PT4-fost CT4 micro 14 ; 
   ● Reţea de distribuţie agent termic secundar; 
   ● Consumatori(racord/branșament termic, reţeaua  interioara de alimentare a imobilului 
cu apă caldă de consum si agent termic pentru încălzire, contorizarea individuală-robineti 
termostatati si repartitoare de costuri, aparat de masură pentru soluţia cu distribuţia pe 
orizontalǎ ). 

În anul 2020, RAM Termo Verde  S.R.L. Buzău, a solicitat certificarea Sistemului 
de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate si Securitate în Munca, care este 
elaborat şi organizat pe structura standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 
14001:2005 si SR ISO 45001:2018, cerinta asociata obţinerii Licenţei de funcționare, 
auditul de certificare fiind efectuat de SRAC Bucureşti. 

La data de 31.12.2020, numărul efectiv de personal al RAM Termo Verde  S.R.L. 
a fost de 88  de salariați. 

Activitatea societatii, desfăşurată pe baza obiectivelor şi indicatorilor din bugetul 
de venituri şi cheltuieli aprobate de Consiliul Local Municipal Buzău a vizat în special: 
  - asigurarea realizării obiectivelor, si a indicatorilor economico-financiari aprobaţi;  
 - încadrarea în toate termenele de decontare a obligaţiilor(s-a efectuat la timp plata 
salariilor si a obligaţiilor la bugetul de stat, inclusiv achitarea datoriilor către furnizori şi alţi 
terţi) ; 



  

 

- stabilirea indicatorilor de performanţa pentru posturile de conducere operativa din 
cadrul  societătii (indicatorii de performanţă pentru posturile de conducere au fost stabiliţi 
si constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu directorii societăţii); 
- optimizarea cheltuielilor prin verificarea operaţiunilor tehnice efectuate; 
- creşterea eficienţei economice a fiecărei activităţi(s-a făcut analiza eficienţei fiecărei 
activităţi pentru a decide ajustările ce se impun în vederea acoperirii cheltuielilor din 
veniturile realizate); 
- asigurarea resurselor pentru acoperirea necesitaţilor tehnice şi a condiţiilor de muncă 
ale salariaţilor. Datorită unui management adecvat, s-a reuşit din resurse proprii să se 
doteze locurile de muncă cu scule, aparate de măsură şi control, echipament de lucru şi 
protecţie, echipament de calcul. 
Raportările către autoritatile locale si de stat au fost fără deficiențe și înaintate la 
termene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

IV. STAREA CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII ÎN MUNICIPIUL 
BUZĂU ÎN ANUL 2020 

 
 
În municipiul Buzău există: 

-2 săli de teatru 

-2 muzee 

-1 sală cinema 

-2 biblioteci. 

 

Activităţi  - 2020 Centrul Cultural „Alexandru  Marghiloman ” : 

 14 ianuarie  - „Bună seara, Domnule EMINESCU!”, eveniment cultural organizat  

de Asociația pentru Civilizația Ortodoxă - ASCIOR în parteneriat cu Centrul 

Cultural „Alexandru Marghiloman”.  

 15 ianuarie  - „Invitație la cultură”, eveniment organizat de Biblioteca Centrului 

Cultural „Alexandru Marghiloman” cu ocazia Zilei Culturii Naționale. În cadrul 

activității s-au reamintit valorile, patrimoniul, obiceiurile și tradițiile românești.  

 15 ianuarie  - La aniversarea marelui poet Eminescu, Clubul Literar ”Esențe” al 

Centrului Cultural „Alexandru Marghilomans-a desfășurat  dramatizarea poemului 

Luceafărul, interpretată de elevi ai Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, Seminarului 

Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, Colegiul Național „B.P. Hasdeu” și Liceului 

Teoretic „Alexandru Marghiloman”.  

 21 ianuarie - Vernisajul expoziției de fotografie „În fața unui Dumnezeu" a 

fotografului buzoian Iulian Stoica.  

 22 ianuarie - Seria de conferințe: "Personalități buzoiene de ieri și de azi". 

 23 ianuarie - Ziua scrisului de mana, activitate organizata de biblioteca Centrului 

Cultural „Alexandru Marghiloman”. 

 23 ianuarie -  Ziua Unirii – spectacol dedicat Unirii. 



  

 

 23 ianuarie - Mica Unire activitate organizata de de biblioteca Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman”. 

 23 ianuarie - UNIREA- permanență a istoriei neamului românesc”- o activitate 

organizata de ASCIOR împreună cu Centrul Cultural „Al. Marghiloman”. 

 27 ianuarie - Comemorare „Alexandru Marghiloman”, activitate organizata de 

Clubul Literar „Esente” al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”. 

 31 ianuarie  - Atelier de lectură pentru copii 

 5 februarie - Activități săptămânale la biblioteca Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”. În cadrul atelierelor, elevii au devenit pentru câteva momente 

pictori, artiști, scriitori și modele pentru realizarea portretelor. 

 7 februarie - Deschiderea Atelierului Etnografic al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”. 

 14 februarie - „Bucuriile muzicii clasice”, concert de oferit de qvartetul „ARS 

NOVA” - profesor Marius Bădăruță, în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman 

 24 februarie - Spectacol de Dragobete organizat de Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman”. 

 25 februarie - „ALEGE VIAȚA!” - activitate preventivă organizată de Centrul 

Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu I.P.J. Buzău  

 27 februarie - Deschiderea Atelierului Fotografic al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”. 

  27 februarie - Vernisajul expozitiei de bijuterie contemporana, artist plastic 

ALEXANDRESCU DOINA ELENA.  

 27 martie  - Comemorare Alexandru Marghiloman 



  

 

 12 mai - Alexandru Marghiloman figură reprezentativă a politicii românești, la 95 

de ani de la moarte a fost evocat de Clubul literar „Esențe” al Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman” printr-o amplă prezentare online membrilor Clubului 

literar. 

 21 mai - Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. 

 27 mai - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” organizează Concursul de 

creație „Arta-acasă”, care se desfășoară în perioada 27 mai – 12 iunie 2020. 

 1 iunie - spectacol online prezentat de copiii Clubului de folclor „Tradiții. 

 2 iunie - Membrii comisiei de jurizare a concursului literar „Copilăria este inima 

tuturor vârstelor”, organizat de Clubul literar „Esențe” al Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman”  

 3 iunie - Tutorial modelare sârmă - artist plastic Ștefan Daniel Lăzărescu 

 25 iunie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, copartener ASCIOR a 

organizat dublul eveniment „LUCEAFĂRUL pururi tânăr” și „DRĂGAICA”. 

 26 iunie - Ziua Drapelului Național. 

 5 iulie – 30 septembrie – „Seri de Vară la Buzău” proiect realizat în parteneriat cu 

Asociația Cultural-  

 22 iulie - Atelierele Quilling și Origami din cadrul Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” 

 4 august - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu 

Inspectoratul de Poliție Județeană Buzau au organizat o activitate preventivă cu 

tema „Siguranța în vacanta”.  

 5 august -  Club Quilling și Origami al Centrului Cultural " Alexandru Marghiloman" 

- împletitul coșurilor, folosind nuiele din hârtie reciclată. 

 5 august - Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" în parteneriat cu Crucea 
Roșie Buzău - activitate tema "Igiena orală". 

  6 august - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu farmacia 

Maxi Farma a organizat o activitate educativă 

 7 august - Clubul literar „Esențe” al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a 

organizat o activitate literară recreativ-educativă 



  

 

 11 august Club  de pictură pe sticlă ai Centrului Cultural " Alexandru Marghiloman"  

 13 august - Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" în parteneriat cu Raisa's 
Books au organizat un eveniment educativ și recreativ . 

 17 august - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în parteneriat cu 

Inspectoratul de Poliție Județeană Buzău a realizat proiectul „Rămânem în 

siguranță!”.  

 19 august - biblioteca Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un 

atelier de realizat cărți poștale.  

 1 septembrie – 30 decembrie – parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici Buzău în 

realizarea  Bienalei „Ion Andreescu”, ediția a XII-a și a taberei de documentare 

„Buzăul, oraș deschis artei”. 

 1 septembrie –Activitate club „Handmade”  

 7 septembrie -Clubul Quilling al Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" a 

organizat un atelier în cadrul căruia au fost realizate rame foto. 

 8 septembrie - copiii clubului de pictură pe sticlă au realizat tablouri cu diferite 

teme. Au experimentat un nou suport de pictură pe celofan, dezvoltându-și 

talentul, simțul estetic, de observație și imaginație. 

 9 septembrie - Clubul literar „Esențe” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”. 

 9 septembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în colaborare cu Mike's 

School of Dance au organizat o activitate tip follow up dance.  

 10 septembrie - Copiii clubului handmade din cadrul Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman” au realizat brioșe din carton prin pictură.  

 11 septembrie - Clubul Quilling al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a 

organizat un atelier în cadrul căruia au fost realizate broșe, cercei și colier. 

 13 septembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în colaborare cu 

farmacia Maxifarma a organizat un eveniment informativ cu prilejul începerii noului 

an școlar16 septembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat 

activități recreative și distractive în aer liber la care a participat grupa mijlocie 

Happy de la Grădinița GPP nr. 6 însoțiți de doamna educator Marilena Trifan. 

 17 septembrie - În cadrul Clubului Literar „Esențe” coordonat de profesor Oana 

Paraipan, A.S.C.I.O.R. a organizat dubla lansare de carte a scriitoarei Paulina 

Georgescu, eveniment cultural moderat de jurist Radu Roxelana. 



  

 

 18 septembrie - În cadrul programului Seri de vară la Buzău, Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman” a organizat în Parcul Tineretului o activitate antrenantă 
și relaxantă, cu titlul „Artă în aer liber”. 
  

 20 septembrie - Lansarea de carte „Poveștile Domnului Green”, autor Elena 

Panait, organizată de Clubul Literar „Esențe” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”. 

 21 septembrie - Un omagiu deosebit adus poetului George Coșbuc la Centrul 

Cultural „Alexandru Marghiloman” de Clubul Literar „Esențe”, împreună cu 

ASCIOR.  

 24 septembrie - Centrul Cultural Alexandru Marghiloman a organizat evenimentul 

Meșteșuguri tradiționale în Parcul Marghiloman 

 2 octombrie - vernisajul evenimentului de creație contemporană „Arta Printre 

Blocuri” ediția a VI-a. 

 2 octombrie - În cadrul bibliotecii Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” au 

fost organizate ateliere de creație și lectură la care au participat elevii de la GPP 

Nr. 6, grupa mijlocie, însoțiți de doamnele educatoare Marilena Trifan și Valentina 

Vîrlan. 

 3 octombrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în colaborare cu Asociația 

Clubul Sportiv Criss Ryu a organizat un exercițiu demonstrativ în scopul 

promovării activităților sportiv - recreative și de performanță. 

 6 octombrie - Eleviii clubului „handmade" din cadrul bibliotecii Centrului Cultural 

„Alexandru Marghiloman” au realizat lucrări ce implică originalitatea, creativitatea 

și imaginația fiecăruia, conștientizând valorile artei. 

 8 octombrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în colaborare cu Primăria 
municipiului Buzău, Primăria comunei Pârscov, Biblioteca Județeană „Vasile 
Voiculescu” și Muzeul Județean Buzău, l-au omagiat  pe Vasile Voiculescu 

 14 octombrie - copiii cluburilor Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" au 

participat la atelierul de desen pe textile și la jocuri interactive în natură , 

dezvoltându-și imaginația, creativitatea, motricitatea și încrederea în sine. 

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

creativă și distractivă, având ca temă centrală „toamna”. Copiii de la Grupa 

mijlocie Happy, din cadrul Grădiniței GPP nr. 6 Buzău au avut parte și de o 

surpriză, fiind așteptați într-o atmosferă de poveste, unde au vizionat piesa de 

teatru „Ciuboțele ogarului” susținută de bibliotecar Valentina Andrei și prof. Oana 

Paraipan. 



  

 

 22 octombrie - Centrul Cultural „Alexnadru Marghiloman” în colaborare cu 

Gradinița GPP nr. 6 Buzău a susținut un atelier de creație în cadrul proiectului 

comun „Be happy”. 

 23 octombrie – Vizita ambasadorilor. 

 28 octombrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un atelier 

creativ de modelaj.  

 29 octombrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un atelier de 

confecționare brățări și modelaj în plastilină. Atelierul le-a stimulat dezvoltarea 

creativității și motricitatea fină prin explorarea materialelor cu textură și consistență 

diferită. 

 2 noiembrie - în cadrul proiectului „În țara celui mai bun” realizat de bibliotecar 

Valentina Andrei și prof. Oana Paraipan, Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman” a desfășurat activități de creație în Atelierul lui Moș Crăciun, 

realizând obiecte decorative de iarnă. 

 3-4 noiembrie - în cadrul proiectului „În țara celui mai bun”,Centrul Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a organizat un concurs educativ . 

 5 noiembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în colaborare cu G.P.P. 

Nr. 6 a susținut o activitate sportivă în aer liber din cadrul proiectului „Be Happy!” 

pe tema săptămânii „Sănătos de mic”. 

 5 noiembrie  - în cadrul proiectului „În țara celui mai bun”, Centrul Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a desfașurat activități creative în Atelierul lui Moș 

Crăciun 

 10 noiembrie -  în cadrul proiectului „Pe cărările mitologiei”, Centrul Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a desfășurat activitatea online „Între mit și artă”.  

 11 noiembrie - în cadrul proiectului „Pe cărările mitologiei”, Centrul Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a desfășurat activitatea online „Aleodor Împărat”, de la 

basm la realitate. 

 12 noiembrie - în cadrul proiectului „Pe cărările mitologiei”, Centrul Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a desfășurat activitatea online „De prin veacuri adunate- 

„Mitul lui Dedal și Icar”.  

 14 – 20 noiembrie – Parteneriat cu Asociația Bulevardul Culturii în realizarea 

Festivalului Internațional de Teatru Independent de Comedie, „Comic  7B” ediția a 

V-a online. 



  

 

 16 noiembrie - în cadrul proiectului „Teatru de păpuși la mine acasă”, Centrul 

Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un atelier de creație online.  

 17 noiembrie - în cadrul proiectului „Teatru de păpuși la mine acasă”, Centrul 

Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un atelier de creație online, unde 

copiii au realizat cortina din carton și accesorii decorative. 

 18 noiembrie  - în cadrul proiectului „Teatru de păpuși la mine acasă”, Centrul 

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

online.  

 21 – 26 noiembrie – Parteneriat cu Asociația Culturall în realizarea Festivalului 

Internațional de Film „Buzz” ediția a V-a online. 

 23 noiembrie - Clubul literar „ESENȚE” din cadrul Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, a organizat a V-a ediție a Concursului de Fabule „Grigore 

Alexandrescu” (online 

 24 noiembrie - în cadrul proiectului „Când sentimentele prind viață”, realizat de 

profesor Oana Paraipan și bibliotecar Valentina Andrei, Centrul Cultural 

„Alexandru Marghiloman” a organizat activitatea „Copacul darnic”.   

 26 noiembrie - în cadrul proiectului "Când sentimentele prind viață", realizat de 

profesor Oana Paraipan și bibliotecar Valentina Andrei, Centrul Cultural 

"Alexandru Marghiloman" a organizat un atelier de creație.  

 28 noiembrie – 8 ianuarie 2021 – „Eveniment în aer liber, Colinde” – difuzarea de 

colinde în Piața Dacia și Piața Centrală. 

 30 noiembrie, orele 14.00, Clubul literar „Esențe” al Centrului Cultural „Alexandru 

Marghiloman au sărbătorit Marea Unire- cadru restrâns.  

 1 decembrie – Spectacol de muzică folk, poezie și eseu cultural istoric realizat de 

actorul Dan Puric și cantautorul Victor Socaciu, inregistrat în studiourile Sahia și 

difuzat online. 

 2 decembrie -  în cadrul proiectului "Undeva, cândva ... demult 

 3 decembrie 2020, în cadrul proiectului "Undeva, cândva ... demult 

 7 -10decembrie -  proiectu „Povești cu aromă de scorțișoară 

 16 decembrie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a susținut un atelier 

creativ online la care au participat elevii clasei a II- a B , SBS de la Școala 

Gimnaziala nr.11 (înv. Irina Bolovan și Luiza Mitoi). 

 19 - 26 decembrie – Live Nights – concerte transmise live.  

 



  

 

 

V. STAREA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU ÎN ANUL 2020 
 
 

       Suprafaţa municipiului Buzău este de  81,78    , 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  din Europa și a doua din lume 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   /locuitor, faţă de un 

minim 26   /locuitor cât prevede Uniunea Europeană şi 20   /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, procesul 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. 
     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. 

S-au efectuat  monitorizare în  anul 2020 pentru totalitatea acţiunilor cuprinse în 
PLAM 2018 și  APM Buzău realizând următoarele acțiuni:  

- monitorizarea depozitelor necontrolate de deșeuri, în acest scop fiind amplasate 
sisteme de supraveghere video inteligente  în următoarele locații: 

1. Str. Depozitului 
2. zona Gara de Nord 
3. Al. Grădinilor 
4. Vulcanizare Viostar 
5. Centură Vadu Pașii 
6. Bebarom/Primăverii 
7. Str. Piersicului/Str Șantierului 

- continuarea implementării proiectelor de mobilitate urbană în scopul reducerii 
emisiilor de carbon în municipiul Buzău, astfel: organizarea de licitații în vederea 
execuției lucrărilor pentru 3 dintre acestea, derularea etapei de contractare pentru 
încă 3 dintre proiecte, altele urmând a fi depuse;  



  

 

- izolarea termică/reabilitarea a clădirilor în scopul creşterii eficienţei energetice 
astfel: 3 cereri de finanțare finalizate (5 blocuri), 2 cereri de finanțare execuție (6 
blocuri) și 3 cereri depuse spre finanțare (9 blocuri) 

- continuarea reabilitării/asfaltării căilor rutiere din municipiu (Viitorului, Str. Garoflid, 
Str. Vișinului, Bretea Metalurgica, Str. Av. Petre Antonescu, Al. Crângului, Str. 
Ghe. Costa Foru, Str. Prieteniei, Str. Luceafărului), amenajarea următoarele 
parcări: parcare McDonald's, bl. D, Dorobanți, Mădălin Stoica, Prieteniei, Zona 
capăt autobuz 7 Strada Stadionului și a următoarele trotuare: Strada Cașoca, Str. 
Ivănețu, Str. Nereju, Str. Cetinei, Str. Aluniș, Str. Cozia 

- amenajarea pasajul pietonal din Bulevardul Unirii. 
- îmbunătăţirea calităţii spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat existente prin 

realizarea Programului de lucrări pe spaţii verzi (plantări material dendrologic, 
toaletare, întreținere, gazonat, operațiuni de săpat trandafiri, lucrări întreținere etc.) 

- restricţionarea traficului auto în zonele de odihnă şi recreere pe strada Cuza-Vodă, 
B-dul N. Bălcescu (tronson); 

- lucrări de amenajare și ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate în  
suprafața de 20,2497 ha identificate în perimetrul de ameliorare Centura de Est a 
Municipiului Buzău.  

- promovarea și sprijinirea modalităților de transport ecologic, inclusiv pentru 
transportul în comun, prin organizare de licitații pentru achiziționarea de autobuze 
electrice; 

- Implementarea unor soluții de proiecte și măsuri pentru fluidizarea traficului urban 
(de tip culoare unice, sensuri giratorii, sensuri unice etc.) 

Monitorizarea calităţii aerului 

 La nivelul anului 2020, 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. 

          Staţia BZ-1 de monitorizare 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. 

 

        

 

 

 



  

 

VI. STAREA  ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE  LOCALE ÎN 
MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN ANUL 2020 

 
Activitatea Consiliului local al Municipiului Buzău 

   
În anul 2020 au avut loc 11 şedinţe ordinare, 3 şedinţe extraordinare, 4 şedinţe 

extraordinare (convocate de îndată) și 1 ședință de constituire a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău. Au fost întocmite 19 procese verbale aferente şedinţelor Consiliului 

Local pe anul 2020 ce au fost  date publicității. 

 Sedințele au fost trasnsmise live pe pagina de facebook a primăriei. 

Consiliul Local al Municipiului Buzău își desfășoară activitatea și în cadrul 

comisiilor, după cum urmează: 

 Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și 
relații internaționale; 

 Comisia pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, activități sportive 
și de agrement; 

 Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 

și privat al municipiului; 

 Comisia pentru sănătate, muncă, familie, protecţie socială și protecție copii, 

persoane vârstnice și persoane cu dizabilități; 

 Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenești. 

Pe parcursul anului 2020, Consiliul Local al Municipiului Buzău, a adoptat un 

număr de 298 de hotărâri de consiliu, dintre acestea 29 au avut caracter normativ. Au 

fost înregistrate 324 proiecte de hotărâri. 

Toate hotărârile adoptate au fost date publicității prin intermediul site-ul oficial al 

instituţiei www.primariabuzau.ro. 

În anul 2020 au fost emise 997 de dispoziţii ale primarului municipiului Buzău. 

 
 Activitatea Primăriei municipiului Buzău 

      
      Și în anul 2020 s-a continuat aplicarea sistemul de management Kaizen, 

”îmbunătăţirea continuă”, început în anul 2017,  sistem care se aplică în majoritatea 

marilor companii din întreaga lume, cu rezultate bune. 
        

Rezultatele aplicării Kaizen: 

 Economie de timp pentru cetăţenii buzoieni de 640 de ani după cca. 3 ani de 

aplicare  

 Scurtarea duratelor tuturor proceselor  de soluţionare a solicitărilor cetăţenilor cu 

30% până la 90% 

http://www.primariabuzau.ro/


  

 

 Venituri suplimentare de cca. 6 milioane €/3 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: 

- www.buzaucityreport 

- facebook 

- site-ul Primăriei 

- dialoguri directe cu funcţionarii primăriei 

- mas- media, etc 

    Ghișeul Unic 

 

În anul 2020  Registratura instituției a funcționat în sistem de  Ghișeu  Unic care 
are în componență funcționari de la următoarele structuri: Serviciul Relații cu Publicul, 
Organizare Alegeri,  Arhitect Șef, Serviciul Administrare Patrimoniu și Biroul Comerț și 
Transporturi Locale.  

Cetățenii sunt îndrumați și consiliați cu informații de specialitate, referitor 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-iesiri  al Registraturii generale: 142.655.  

 Registrul de petiții conf OG 27/2002: 93 

 Registrul solicitărilor conform Legii nr. 544/2001: 112 

 Registrul de evidență al Consiliului local al Municipiului Buzău: 997. 
 

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 2020 s-au depus 2629 de sesizări, iar problematica a fost următoarea: 

http://www.buzaucityreport/
http://www.buzaucityreport.ro/
http://www.primariabuzau.ro/


  

 

 
 

      

 

 

 

 În 2020 au funcționat 4 panouri digitale de informare 24/24 - cu informaţii privind 

transportul în comun şi despre furnizarea utilităţilor precum și altele. 

 
 

 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: 35   
 probleme privind autorizații de taxi - 4 
 probleme de urbanism și autorizare în construcții - 15 
  probleme cu caini comunitari  și spații verzi, infrastuctura retea apa și 

canalizare, iluminat public, asfaltări– 5 
  informatii  proiecte eropene- 2 
  probleme de patrimoniu – 13 
  informatii  resurse umane – 5 
  informatii locative – 2 
  informatii juridice – 2 
  informatii trasport local – 6 
  informații activitate poliția locală – 4 
 activitatea asociațiilor de proprietari – 6 
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Problematica sesizărilor depuse prin 
 City Report 

 

            În 2020 s-a înregistrat o creștere cu 58%, față de anul 2019 (1658), a solicitărilor 

depuse de cetățeni prin aplicația City Report. 



  

 

 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 :  37 
 în format electronic : 75 

6.Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 84 
7.Numărul de solicitări adresate de persoane juridice : 28 
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: 0 lei 

 
Audiențe 2020 
 

În  luna ianuarie 2020 conducerea instituţiei a acordat, următoarele audienţe:  
 - primar                       - Constantin Toma    -    20 
 - viceprimar                 - Ionuț-Sorin Apostu -    10 
 Apoi, din cauza declanșării pandemiei de Covid-19 în luna februarie 2020, nu s-au 
mai organizat audiențe la sediul instituției.  

 
Activitatea privind autoritatea tutelară: 
 

În cursul anului 2020, s-au realizat următoarele: 
- 240 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); 
 - 94 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); 
  -  5 anchete psihosociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea 
întreruperii sau amânării pedepselor pentru cetăţeni condamnaţi într-o cauză penală care 
exercită o pedeapsă privativă de libertate şi ale căror familii au domiciliul pe raza 
municipiului Buzău;  
        -  63 anchete psihosociale solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău 
în vederea dispunerii cu privire la soluţionarea cererilor de punere sub interdicţie; 

- 15 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; 
 - 147 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; 
 - 70 dispoziţii curatelă specială minori (dezbatere succesiune, partaj succesoral, 
încuviinţare dobândire prin cumpărare sau donaţie locuinţă sau teren, încuviinţare 
înstrăinare, etc.); 
 - 18 dispoziţii curatelă specială interzişi judecătoreşti (dezbatere succesiune, 
partaj succesoral, încuviinţare dobândire prin cumpărare sau donaţie locuinţă sau teren, 
încuviinţare înstrăinare, etc.); 

- 57 dispoziţii curatelă specială pentru reprezentare persoane fizice care au 
probleme de sănătate dovedite cu acte medicale, până la soluționarea cererii de punere 
sub interdicție, în conformitate cu art. 167 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, actualizată; 

- 1 dispoziţie de curatelă specială pentru reprezentare minor, în conformitate cu 
art. 124, alin 2 din Codul de procedură penală; 
 - 58 anchete sociale conform O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - 18 anchete sociale pentru delegare drepturi părinteşti conform Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

 
         Activitatea juridică 
 
 Pe parcursul anului 2020 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. 
        Au fost în lucru 456 dosare repartizate au fost soluţionate astfel : 
    -contestații la executare/anulare acte administrativ-fiscale : 15, din care 4 cereri au 
fost respinse, 1 anulată, 2 cereri sunt suspendate, 1 cerere admisă, 1 cerere admisă  în 
parte, restul cauzelor fiind pe rol, având termene pe anul în curs. 
    -contestație decizie CNSC : 1 respinsă. 
    -plângeri contravenționale : 198, din care 44 respinse, 5 anulate, 24 admise în 
parte - avertisment, 24 cereri admise, 33 plângeri contravenționale -amenzi Covid - 
admise (achiesare, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 152/06.05.2020), 
restul cauzelor aflându-se pe rolul instanțelor, cu termene pe anul în curs.  
    -obligația de a face: 16, din care 3 respinse, 2 admise, restul cauzelor aflându-se 
pe rol, pe anul în curs. 
    -anulare/suspendare act administrativ: 58, din care 19 acțiuni respinse, 1 acțiune 
anulată, 16 cereri admise, 1 cerere admisă în parte, 1 cerere suspendată, 1 cerere 
perimată, restul cauzelor aflându-se pe rolul instanțelor. 
   -ordonanță președințială : 3 cereri respinse. 
    -pretenții : 4, aflate pe rolul instanțelor. 



  

 

    -litigii de muncă: 1 cerere, pe rol. 
    -acțiune în răspundere contractuală : 1 cerere, pe rol. 
    -uzucapiuni și acțiuni în constatare : 40, din care 8 respinse, 7 cereri admise, 1 
cerere suspendată, 1 renunțare la judecată, restul cauzelor aflându-se pe rolul instanțelor 
pe anul în curs. 
    -fond funciar: 6, din care 2 cereri respinse, 1 cerere suspendată, restul aflându-se 
pe rolul instanțelor pe anul în curs. 
    -servitute : 4, din care 1 cerere suspendată, restul aflându-se pe rolul instanțelor. 
    -grănițuire: 3, din care 1 cerere respinsă, 1 renunțare la judecată, 1 pe rol. 
    -Legea 10/2001: 16, din care 2 cereri respinse, restul având termene pe anul în 
curs. 
    -au fost formulate 34 de acțiuni în instanță privind obligarea la desființarea 
construcțiilor neautorizate, precum și în număr de 8 plângeri penale pentru 
nerespectarea dispozițiilor Legii nr.50/1991. 
    De asemenea, s-au formulat un număr de 59 acțiuni în instanță, având ca obiect 
dizolvare sau deschiderea procedurii insolvenței,  împotriva debitorilor (persoane juridice) 
care înregistrează obligații de plată către bugetul local al municipiului Buzău, în temeiul 
art. 237 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și în temeiul art. 70 
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
 
Referitor la aplicarea Legii nr. 10/2001 

- au fost emise 117 de dispoziții; 

- au fost corectate 86 de dispoziții cu referatele aferente pentru cele 86 de dosare 

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

- au fost pregătite și transmise 70 de dosare pentru Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietăților; 

- au fost întocmite și expediate 414 adrese pentru diverși terți. 

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;  
 2020-  117 dosare. 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Activitatea privind starea civilă și evidența persoanelor 
 
Direcția de Evidenţă a Persoanelor Buzău deservește populația arondata 

municipiul Buzău şi celor 28 comune,  un număr total  de 248.477 de locuitori, care 
reprezintă peste 50% din populația județului Buzău. 

În anul 2019 au fost eliberate un numar de  20.147 carti de identitate din care: 

- 14 – 18 ani 2093 

- peste 18 ani 38 

- la expirarea valabilității 11450 

- schimbarea numelui 1056 

- la schimbarea denumirii străzii 1469 

- la schimbarea domiciliului 4447 

- în locul celor pierdute 1797 

- în locul celor furate 24 

- deteriorate, distruse 491 

- preschimbări + alte cazuri 6725 
- preschimbări la reședință 0 

- prin procură specială 353 

 
În anul 2020 s-au eliberat 861cărți de identitate provizorii. 
Au fost luate in evidenta un numar  3047 persoane, din care: 

 2831 la naștere; 

91 
71 78 72 80 

159 

117 

0

50

100

150

200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluția soluționării dosarelor 
 Legea 10/2001  

 

La sfârșitul anului 2020 mai erau nesoluționate 294 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. 



  

 

    212 la schimbarea domiciliului din străinătate în România; 

        4  la dobândirea cetățeniei.  
    La Compartimentul de Stare Civilă s-au  soluționat: 
- 1154 cereri privind transcrierea actelor de stare civilă înregistrate în străinătate; 
 - divorțuri administrative   10 
- sentințe tăgada paternității  39 
- recunoașteri ulterioare   450 
- sentințe stabilirea filiației   48 
-sentințe divorț operate pe marginea actelor de stare civilă  din care (sentințe 
judecătorești 385, 325 sentințe notari ,10  starea civilă); 
- 4835 mențiuni operate pe marginea actelor de stare civilă, dintre care 1236 trimise altor 
primării. 
         În anul 2020 s-au eliberat certificate de stare civilă, după cum urmează:  
 

Nașteri 3466 

Căsătorii  608 

Decese  2216 

 
      Au fost deschise proceduri succesorale (Anexa 24), fiind soluționate un număr de 
1.709 sesizări. 
      În perioada analizată au fost primite un număr de 27 dosare de schimbare a numelui 
pe cale adimistrativă, efectuându-se verificări specifice in evidențele de stare civilă, de 
pașapoarte si în baza date. 
 
 
 Activitatea de urbanism și autorizare în construcții 

 
 În anul 2020 s-au eliberat un numar 991 Certificate Urbanism, ca urmare a 
cererilor depuse de persoane fizice si juridice și s-au aprobat 2 PUD-uri și 6 PUZ-uri. 

Referitor la activitatea de autorizare în construcții: 
În anul 2020 s-a verificat documentatiile depuse pentru eliberarea autorizatiilor de 

construire/desfiintare si s-a eliberat un numar de 329 autorizatii de construire si un numar 
de 24 autorizatii de desfiintare.   
             S-au întocmit și transmis un număr de 214 notificări privind completarea unor 
documentatii tehnice  inregistrate de diverse persoane fizice si juridice la ghiseul unic al 
institutiei. 
Totodată,  s-a participat in calitate de membrii delegati ai administratiei publice locale la 
efectuarea unui numar de 157 receptii a unor lucrari de construire finalizate și la un 
numar de 50 receptii la terminarea unor lucrari de desfiintare pentru diferite categorii de 
constructii, urmare a solicitarilor beneficiarilor persoane fizice sau juridice.  
           In urma unor solicitari trimise de diversi cetateni sau societati comerciale, s-a 
eliberat un numar de 123 certificate de atestare a edificarii unor constructii, certificate ce 
au avut la baza autorizatii de construire și au avut recepțiile facute. 
          In 2020 s-a solutionat un numar de 53 cereri formulate de diversi cetateni sau 
societati comerciale ce solicitau prelungirea valabilitatii unor autorizatii de construire.  



  

 

 
Activitatea de Gospodărie Urbană 
 

În anul 2020 s-au realizat următoarele lucrări : 
1. S-au executat lucrări de amenajare a următoarelor parcări (281 locuri) în suprafață 

de 9704 mp: 

- Cartier Dorobanți, gruparea bl.D (carosabil+trotuar) 

- Cartier Obor- bl. Semilună + străpungere (carosabil + trotuar) 

- Cartier Crâng - Prieteniei, bl.B1-B4 (carosabil + trotuar) 

- Parcare McDonald's (carosabil + pavaj) 

2. S-au executat lucrări de reabilitare a unor străzi în lungime de 947 ml: 

- Str. Vișinului 

- Str. Viitorului 

- Str.Constantin Garoflid 

3. S-au executat lucrări de sistematizare în următoarele zone, în suprafață de 22741 

mp : 

- Str. Vișinului  

- Bretea Metalurgica 

- Str. Viitorului (carosabil + trotuare) 

- Str. Arinului , tronson 1 

- Rond Gară 

- Subtraversare pod CF, zona Stației de Epurare 

- Bld. Unirii – str. Avocat Petre Antonescu 

- Al Crângului 

- Str. Gheorghe Ghe. Costa Foru (terasamente trotuare, borduri) 

4. S-au executat lucrări de reabilitare a trotuarelor următoarelor străzi, în suprafață 

de 10299 mp : 

- Str. George Emil Palade – Hotel Pietroasele (pavaj) 

- Cartier Dorobanți  (străzile Cașoca, Nereju, Cozia, Ivănețu, Aluniș, Cetinei, 

Melodiei) 

- Pasaj Drăgaica 

- Constantin Garoflid 

- Parcare McDonald's 

- Nicu Constantinescu 

- Pamfil Șeicaru 

- Rond Gară 

5. Referitor la siguranța circulației: 

-  înființare sens giratoriu și 2 instalații semaforizare cu temporizare – zona Gara CF 
Buzau 

- resistematizare circulație cartier Obor 
- resistematizare circulatie – cartier Brosteni, 
- amenajare treceri pietoni – Transilvaniei/Orizontului, strada Ciucurete/Spiru Haret, 

Șoseaua Constanței – Cimitir Evreiesc, 



  

 

- amplasare limitatoare de viteză : strada Bazalt – zona liceu, Gârlași/Primăverii, 
Republicii/Agriculturii, Verii/Bucegi, Orizontului/Moara cu plopi, Primăverii – zona 
bloc K15, Rahovei, Viilor, Alex.Marghiloman – zona Poșta Micro 5, Iulian 
Dumitrescu, Rătești, Răchitei, Nicu Constantinescu, Aleea Paltinilor, Mădălin 
Stoica,  

- instituire circulație dublu sens strada Constantin Garoflid 
6. Inlocuire retea electrică , înlocuit stâlpi iluminat public si realizare canalizatie 

subterana în lungime de 1007 ml: strazile Griviței, Oltețului, Cpt.Av. Mircea 
T.Badulescu, Ana Ipătescu, 12 Aprilie 372 

7. S-au amplasat  4 stâlpi iluminat public cu panouri fotovoltaice: parcare 
M.Averescu bloc 104, parcare Traian Vuia – bloc 16-17 

8. Realizare rețea iluminat public și canalizație subterană în lungime de 300 ml: zona 
perimetrală a intersecției bulevardelor Republicii, Gării și 1 Decembrie 1918 

9. Alimentare cu energie electrică containere sanitare Parc Tineretului 
10.Instalare a 8 sisteme de supraveghere și monitorizare pentru depozitele de 
deșeuri necontrolate în următoarele locații: Șantierului/Piersicului, Șoseaua Vadu 
Pașii, Primăverii-BEBAROM, Centura Pod Mărăcineni, Aleea Grădinilor, Gara CF 
Buzău Nord, Depozitului, General Traian Epure 
11.Realizare sistem irigații: sens giratoriu Gara CF Buzau, Rond Fabrica de Bere, 
Parc Sf. Martiri Brâncoveni, Parcul Tineretului – zona Amfiteatru 
12. Ecarisaj 
  Au fost capturati 788 câini fără stăpân din care: 
- 415 câini au fost eutanasiati , 
- 371 câini au fost adoptati  , 
- 2 câini  au fost revendicati  . 
13. Spații verzi 
- S-au plantat 1046 buc. arbori 
- S-au plantat 82310 buc. flori  
- A fost amenajat Parcul Sfinții Martiri Brâncoveni 
14. Parcări 

      Parcări cu plată (zonă cu tarifare progresivă) 
- S-au amplasat 8 parkometre în centrul orașului și aproximativ 170 indicatoare cu 

modalități de plată 
- S-au trasat și marcat 874 locuri de parcare în centrul orașului 
- S-au asigurat în fiecare parcare cu plată centrală un nr. de minim 5% locuri de 

parcare pentru persoanele cu handicap semnalizate și marcate corespunzător 

- S-au acordat 100 de carduri pentru primele 100 de societăți comerciale ce 

contribuie la bugetul local 

- S-au implementat sisteme de plată alternative prin sms și aplicația mobilă fast 

park 

- s-au amenajat 2082 buc. locuri de parcare deservite pe zona de tarifare 

progresivă. 

- s-a ieftinit taxa de parcare (2 lei/prima oră de parcare) si s-au acordat gratuități în 

week-end și în zilele de sărbători legale 



  

 

- începând cu luna august 2020 au fost taxate cu ajutorul acestui sistem un nr. de 

253.943 ore de parcare 

Parcări de reședință 

S-au înființat 1537 lucuri de parcare de reședință : 

- în urma reabilitării prin asfaltare 651 locuri de parcare 

- prin trasare și numerotare 886 locuri de parcare 

În Municipiul Buzău sunt gestionate 5108 locuri de parcare de reședință . 

15. Locuri de joacă 

- S-au obținut Autorizații de funcționare pentru 46 locuri de joacă, care vor fi 

amenajate în anul 2021. 

- S-a încheiat un contract de mentenanță și s-au reabilitat 2 locuri de joacă.  

16. Platforme de gunoi 

-   S-a încheiat un contract pentru proiectarea și execuția a 51 de platforme îngropate 

de gunoi. 

17. Monumente de for public: 

- A fost amenajat sensul giratoriu din zona Gării unde s-a amplasat locomotiva 

Malaxa 1936 cu abur, din Patrimoniul Cultural Național , în fața Gării Buzău, cu 

prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la inaugurarea primei căi ferate care a trecut 

prin Buzău. 

- S-a amplasat un Planiglob în fața Gării Buzău, ce marchează faptul că orașul 

Buzău, situat pe paralela 45°, este cel mai mare oraș din Europa și al doilea din 

lume situat exact la jumătatea distanței dintre Polul Nord și Ecuador. 

- S-a amplasat în Parcul Crâng ,, Monumentul soldaților eroi din Regimentul 48 

Infanterie''. 

18. Toalete: 

- S-au amplasat 11 toalete ecologice cu lavoar, vidanjabile 

- S-au amplasat 2 containere sanitare multifuncționale în Parcul Tineretului 

19. Mobilier urban: 

      S-au amplasat: 

-  200 canapele înscripționate cu logo-ul Municipiului Buzău 

-  6 buc. suporți de biciclete 

-  22 buc. aparate fitness pentru exterior , amplasate în cele 3 parcuri mari din 

municipiu 

- 122 coșuri de gunoi din plastic, pe amplasamente noi 

-  80 coșuri de gunoi înscripționate cu logo-ul Municipiului Buzău 

- 100 buc. panouri afișaj 

- 4 buc. hrănitori automate pentru pești  

   S-a reamenajat zona de agrement pentru șahiști în Parcul Crâng. 

   A fost implementat proiectul ,,Școala din parc'', în cadrul căruia în Parcul Tineretului 

au fost realizate mai multe amenajări în scop didactic. 



  

 

       20. Eliberare autorizații transport, acorduri, avize, taxe 
      - S-au emis 710 autorizatii speciale de transport, 
      - S-au emis 230 acorduri și procese verbale prevăzute în certificate de urbanism.  
      - S-au emis 115  avize pentru interventii sau lucrari de bransamente pe domeniul 
public. 
      -  S-au emis 31 de agremente de execuție lucrări tehnico-edilitare în domeniul public. 

      - S-au înregistrat 47 de vehicule care nu se supun înmatriculării. 

      -  S-au radiat 12  vehicule care nu se supun înmatriculării. 

S-au  pavat  trotuarele din zona centrală pe o suprafață de 5046 mp cu pavele pe 

suport de nisip, în vederea preluării natural. 

   Masuri de economie circulară: 

             Proiecte implementate în 2020: 

       1.Școala Circulară –  Măsuri de economie circulară la Școala nr. 11- valoare proiect 
– 1.043.703,00 lei 

Impact  proiect  Școala Circulară : 

- Economii anuale pentru cheltuielile de funcționare de 11. 500 Euro 

- Securitatea actului de învățământ 

- Reducerea emisiilor de CO2 cu 61,96 to/an 

- Îmbunătățirea calității actului educativ prin exemple practice în sera 

didactică 

- Obținerea autorizației de securitate la incendiu. 

    Proiectul “Școala circulară” a fost constituit din următoarele măsuri: 
I. Instalatii electrice 

A.  Sistem fotovoltaic pentru producția locală a energiei electrice (centrală 

fotovoltaică) : 

1. Putere instalată de 27,0 kWp on-grid cu posibilitatea de înregistrare ca prosumator 

(injectare putere neutilizată în rețea).  

Impact măsură: reducerea cheltuielilor cu consumul de energie electric pentru 

rețeaua de iluminat cu 60% 

B. Reabilitarea sistemului de iluminat din corpurile C1 (scoala veche) C3 (sala sport), 

iluminatul exterior, nocturna teren sport : 

1. Înlocuirea pe poziție 1-la-1 a aparatelor de iluminat (AIL) cu aparate cu LED.  

Impact măsura: Reducerea cheltuielilor consumul de energie electrică pentru 

rețeaua de iluminat   cu 30%. 

Realizarea instalației de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru 

corpurile C1 si C3 

1. Sistem care sa permită integrarea tuturor clădirilor existente și a celor din 

dezvoltări exterioare, inclusiv iluminat de securitate. 

 Impact masura: securitatea activității didactice și obținerea autorizației de 

securitate la incendiu. 

II. Instalații sanitare 



  

 

C. Sistem de colectare și reutilizare apă provenită din precipitații 

1. Sistem de înmagazinare a apei meteorice pentru uz menajer și rezerva intangibilă 

de apă de incendiu prin rețea de captare a apei din toată incinta, inclusiv clădiri, 

platforme betonate, rețea apa menajeră și rețea stingere incendiu.  

Impact masura: Reducerea cheltuielilor cu consumul de apa. 

D. Crearea unor spații pentru permacultură și terase verzi, cu scop didactic 

1. Construirea unei sere laborator natural pentru programa școlară Botanică, 

echiparea acesteia cu sistem de irigare prin picurare și cu plante în scop didactic.  

Impact măsură: Îmbunătățirea calității actului educativ prin exemple practice în 

sera didactică. 

 

 
Activități de gestionare a patrimoniului municipiului Buzău 

 

În cursul anului 2020,  în cadrul serviciului s-au desfăsurat următoarele activităti: 
-  au fost intocmite 72 referate si proiecte de hotărâri; 
- s-au solutionat un număr de 506 de solicitări de atribuire în proprietatea actualilor de-

tinători de locuinte din municipiu, a terenurilor aferente acestora, conform prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991; 

- au fost solutionate un număr de 2582 cereri, reprezentând: 

            -acorduri folosintă temporară teren pentru chioscuri, măsute, tarabe, utilaje 
frigorifice, garaje, panouri publicitare, bannere, indicatoare mobile, terase sezoniere, rampe 
acces, acces separat la spatii, acorduri pentru realizări de bransamente, racorduri la retele 
de gaze, de apă-canal a imobilelor, depozitari provizorii materiale, comercializare produse 
sezoniere, etc. 

           - acte aditionale la contracte, 
           - contracte închiriere, concesiune 
 - acorduri de principiu pentru construire la limita cu domeniul public 
 - referate de plata evaluatori, notari, OCPI, etc. 
 - rezilieri contracte 
 - răspunsuri/comunicări la diverse solicitări. 
 
 Activități privind investițiile 

 

Pe parcursul anului 2020, Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice   a  derulat   investiţii 

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

programe, astfel: 

Infrastructura educațională 

 Au continuat lucrările la Colegiul Mihai Eminescu prin Programul PNDL, cu 
fonduri de la bugetul de stat    

 Sunt în execuție lucrări de construire a unei Grădinițe cu program Normal în 
str.Caraion , cu finanțare externă , prin Ministerul Educației 



  

 

 Au fost dotate toate unitățile de învățământ cu centrale termice independente 
pe gaze naturale  

 A fost amenajat punctul termic PT20 în vederea înființării unui Centru de zi   
pentru persoane cu dizabilități 

 Sunt în derulare cu fonduri europene : 
-lucrări de reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice unităților de 
învățământ: Liceul Henri Coandă –Corp C2, C4, C5, Școala gimnazială nr,11, 
Grădinița 7 pitici 
- extindere Grădiniță cu program prelungit nr.4 

 
Infrastructura stradală: 

 S-au executat lucrări de reabilitare  a străzilor: Griviței, Oltețului, 
cpt.av.T.Bădulescu  

 S-au finalizat lucrările de consolidare și reabilitare ale Pasajului Horticolei peste 
str. Al.Marghiloman și a Pasajului Metalurgica peste DN 2B 

 S-a realizat  Pasajul subteran pe bd.Unirii , în care a fost amenajată o expoziție 
tematică „Istoria municipiului Buzău” 

 S-au intocmit studii si proiecte , dupa cum urmeaza: 

 - PUZ - Cimitir municipal 

- PUZ - zona str.Frasinet 
- DALI - reabilitare termica blocuri 
- SF - Proiect privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarea  inteligenta a 

iluminatului public in mun. Buzau 
- SF Extindere retele apa si canalizare in Parc Tineretului 
 

 Iluminat stradal: 

 S-au executat lucrari de modernizare iluminat public Pasaj Dragaica cu aparate 
de iluminat tip led 

 S-a incheiat contract de delegare de gestiune pentru  intretinerea si mentenanta 

sistemului de iluminat public si realizarea de investitii de eficienta energetică 

prin reabilitarea retelelor cat si prin inlocuirea corpurilor de iluminat cu vapori de 

sodiu cu corpuri de iluminat cu LED. 

 S-a intocmit DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii 
verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti) 

 
Transport in comun 

 S-a semnat contract pentru executia a 81 statii de autobuz dotate cu camere de 
supraveghere video si panouri de informare 

 S-a realizat Studiu de circulatie si amenajare rutiera-zona Centru-Obor-Brosteni 

 S-a intocmit DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii 
verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti) 

Recreere  

 S-au amenajat 4 locuri de joaca  noi pentru copii    



  

 

 S-a realizat Stadionul de atletism 

 S-au demarat lucrarile pentru obiectivul de investitii “ Punerea in valoare a 
canalului Iazul Morii, pe str Frasinet prin amenajarea unui spatiu de recreere” 

  S-a semnat contractul de proiectare și execuție a 3  fântâni arteziene în Parcul 
Tineretului si 2 în Parcul Crâng. 
 

     Contractele europene sunt: 

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

NR.CRT.  AXA 
PRIORITARA 

DENUMIRE 
PROIECT 

VALOARE Stadiul proiectelor in anul 
2020 

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 In stadiu de implementare  
 

2 Prioritatea de 
investiții 3.1 - 
Operațiunea 
B – cladiri 
publice 

Reabilitarea in 
vederea 
cresteriii 
eficientei 
energetice 
cladiri publice - 
Scoala 
Gimnaziala 
nr.11-Corp C1 

1.281.326 euro In stadiu de implementare 
 

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 

796.500 euro In stadiu de implementare 
 

4 Prioritatea de 
investiții 3.1 - 
Operațiunea 

Reabilitarea in 
vederea 
cresterii 

1.151.480 euro In stadiu de implementare 
 



  

 

B – cladiri 
publice 

eficientei 
energetice 
cladiri publice - 
Liceul Henri 
Coanda - Corp 
C5 (Internat) 

5 Prioritatea de 
investiții 3.1 – 
Operațiunea 
B – cladiri 
publice 

Reabilitarea in 
vederea 
cresterii 
eficientei 
energetice 
cladiri publice – 
Liceul Henri 
Coanda – Corp 
C2 (Corp tehnic) 

558.891 euro In stadiu de implementare 
 

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 Finalizat in anul 2020 

7 Prioritatea de 
investiții 3.1 - 
Operațiunea 
A – cladiri 
rezidentiale 

Reabilitarea 
termica a 
blocurilor de 
locuinte B4 
D.Filipescu si 
Gerom 2 din 
Municipiul 
Buzau 

210.034 euro Finalizat in 2020 

8 Prioritatea de 
investiții 3.1 - 
Operațiunea 
A – cladiri 
rezidentiale 

Lucrari de 
interventie in 
vederea 
cresterii 
performantei 
energetice a 
blocurilor de 
locuinte 19A, 
19B, 19F, 19G 
din Municipiul 
Buzau 

876.000 EURO In stadiu de implementare 
 

9 Prioritatea de 
investiții 3.1 – 
Operațiunea 
A – cladiri 

Lucrari de 
interventie in 
vederea 
cresterii 

809.500 EURO In stadiu de implementare 
 



  

 

rezidentiale performantei 
energetice a 
blocurilor de 
locuinte 3A 
Hasdeu, 3B 
Hasdeu si 
Integral 1 din 
Municipiul 
Buzau 

10 Prioritatea de 
investiții 3.1 – 
Operațiunea 
A – cladiri 
rezidentiale 

REABILITAREA 
TERMICĂ A 
TREI BLOCURI 
DE LOCUINȚE 
DIN 
MUNICIPIUL 
BUZĂU (12F, 
12D și 14I – 
Unirii) 

1.160.130 EURO Stadiul de evaluare 
tehnico-economica 

11 Prioritatea de 
investiții 3.1 – 
Operațiunea 
A – cladiri 
rezidentiale 

REABILITAREA 
TERMICĂ A 
TREI BLOCURI 
DE LOCUINȚE 
DIN 
MUNICIPIUL 
BUZĂU (Bloc 2 
Integral, Bloc 
P13 Unirii, Bloc 
105 Spiru Haret) 

1.881.978 EURO Stadiul de evaluare 
tehnico-economica 

12 Prioritatea de 
investiții 3.1 – 
Operațiunea 
A – cladiri 
rezidentiale 

REABILITAREA 
TERMICĂ A 
DOUA 
BLOCURI DE 
LOCUINȚE DIN 
MUNICIPIUL 
BUZĂU (Bloc 
E3 și Bloc C1 
Cartier 
Episcopiei) 

2.236.568 EURO Stadiul de evaluare 
tehnico-economica 

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-

609.574 
euro 

În stadiu de 
implementare 



  

 

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 
sustinerea functionarii 
subsistemelor integrate. 
Scanare arhiva.) 

2.  Programul 
Operational 
Capaciate 
Administrativa 
(POCA) 
 

Promovarea dezvoltării 
urbane durabile prin 
elaborarea documentelor de 
planificare strategică pentru 
perioada 2021-2027 – 
PLANIFIC 
Realizarea documentelor 
strategice in vederea 
depunerii de proiecte pentru 
perioada 2021-2027 Strategia 
Integrata de Dezvoltare 
Urbana si Planul de Mobilitate 
Urbana Durabila 

208.150 
euro 

In stadiu de 
implementare 

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 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 

213.000 
EURO 

In stadiu de 
implementare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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 

In stadiu de 
implementare. 

2. OBIECTIVUL 
SPECIFIC 4.1 
Reducerea emisiilor 
de carbon in 
municipiile resedinta 
de judet prin investitii 
bazate pe planurile de 
Mobilitate urbana 
durabila 

Reabilitarea 
infrastructurii rutiere,  
inclusiv piste pentru 
bicicliști, pe 
coridoarele deservite 
de transportul public-
Etapa 1 
 
 

18.787.518 
euro 

In stadiu de 
implementare. 
Licitatie pentru 
atribuirea 
realizarii 
lucrarilor 

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 

In stadiu de 
implementare. 
Licitatie pentru 
atribuirea 
realizarii 
proiectului 
tehnic si a 
lucrarilor 

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 stadiu de 
implementare. 
Licitatie pentru 
atribuirea 
realizarii 
proiectului 
tehnic si a 
lucrarilor 
 

5. OBIECTIVUL 
SPECIFIC 4.1 
Reducerea emisiilor 

Reabilitarea zonei 
urbane pietonale  
multifuncționale Piața 

6.136.348 
euro 

In stadiul de 
contractare 
 



  

 

de carbon in 
municipiile resedinta 
de judet prin investitii 
bazate pe planurile de 
Mobilitate urbana 
durabila 

Daciei și conectarea 
la zona extinsă de 
mobilitate urbană 
 
 

6. OBIECTIVUL 
SPECIFIC 4.1 
Reducerea emisiilor 
de carbon in 
municipiile resedinta 
de judet prin investitii 
bazate pe planurile de 
Mobilitate urbana 
durabila 

Realizarea unui 
centru intermodal de  
transport al 
municipiului Buzau, 
integrat cu sistem 
park-and-ride 
 
 
 

2.710.762 
euro 

In stadiu de 
implementare 

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 stadiu de 
implementare 

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 stadiu de 
implementare 
 
 
 
 
 

9. 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, In 
stadiu de 
implementare 
prin 
constructia/extinderea 
si  
dotarea gradinitei cu 

919.843 
euro 

 



  

 

 program prelungit 
nr.4 situata in strada 
Aleea Parcului  

10. Proiect in parteneriat 
cu MDRAP 
OBIECTIVUL 
SPECIFIC 4.1  
 

“Achiziţie de mijloace 
de transport public -  
autobuze electrice” 

6.386.134 
euro 

In stadiu de 
implementare 

 
 
 
Activitatea de gestionare a fondului locativ al primăriei: 
 
Serviciul Administrare Fond Locativ are în evidentă: 

 745  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; 

 221 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; 

 286 titulari contracte  pentru suprafeţe de teren (curţi şi grădini) 
închiriate în baza Legii nr. 112/1995;  

 6 titulari contracte de închiriere cu destinaţia boxe; 
 39  titulari contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă; 
 

 În anul 2020 s-au formulat 18 acţiuni către instanţele de judecată pentru 
nerespectarea prevederilor contractuale sau de altă natură.  Activitatea s-a realizat şi 
prin soluţionarea unui număr de 271 cereri pentru eliberarea adeverinţelor privind 
achitarea integrală a locuinţelor, 125 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                             -  469.699 lei; 
- chirii spaţii altă destinaţie          -  132.059 lei; 
- penalitaţi                                    -    11.458 lei. 
-  rate locuinte                              -      4.367 lei. 



  

 

Activitatea privind transportul local și comerțul din municipiu 
 
Autorizarea , monitorizarea si controlul activităţii de taximetrie pe raza municipiului 

Buzău 
 Din cele 500 autorizaţii aprobate în anul 2008, au fost retrase 17, urmând ca pe 

parcursul anului următor să fie retrase încă 21, pentru a se ajunge la numarul maxim 
actualizat de 462,aprobat prin HCL nr.108/2017, raportat la numărul actual al locuitorilor 
municipiului Buzău. 

La 31.12.2020 erau în evidență 483 autorizații taxi. 
 În ceea ce priveşte autorizaţiile de transport în regim de taxi, au fost eliberate 25 

autorizaţii noi sau preschimbate (in cazul modificărilor intervenite la firme ) și vizate 
pentru anul in curs 85. 

Pe parcursul anului 2020 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) şi 
preschimbate 69 autorizaţii, ca urmare a înlocuirii autoturismelor sau încetării 
contractelor de leasing. 

Transportul local de călători pe bază de grafic este asigurat de către firma 
TRANS-BUS S.A. cu autobuze pe  traseele principale, conform contractului de 
concesiune  încheiat cu Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Buzău – Mărăcineni.  Pe 
parcursul anului 2020 au fost actualizate, prin hotărâri ale Consiliului local, tarifele de 
călătorie la transportul de călători pe baza  de grafic, cu mijloacele de transport ale 
societăţii TRANS-BUS S.A., precum si facilităţile, acordate de legi speciale sau de 
consiliul local, la acest serviciu public. 

În cursul anului 2020 au fost eliberate 164 autorizaţii pentru desfașurarea activității 
de alimentație publică de tip restaurant sau bar și activități recreative sau distractive. 

 
Activitatea economică 
 

Veniturile bugetului local al municipiului Buzǎu au fost realizate astfel: 
                                                                                                                             -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Program 
2020 

Incasari 
2020 

Pondere 
în total 

1. Venituri proprii  77.330 64.611 28% 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit 131.818 118.679 51% 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatǎ 33.768 33.691 15% 

4. Donatii si sponsorizari 18 20 - 

5. Subventii de la bugetul de stat, alte surse   90.399 14.922 6% 

 TOTAL  VENITURI 333.333 231.923 100% 

                  
 
 Gradul de depedenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat este de 72%. 



  

 

 
                 

      În anul 2020 bugetul local a fost aprobat şi actualizat în şedinţele Consiliului 
Local, precum şi prin dispozitii ale primarului, validate de consiliul local, dupa cum 
urmeazǎ:  

Nr. 
crt. 

Nr./data  
Hotǎrâre/ 
Dispoziție 

Denumire hotǎrâre/ 
Dispoziție 

 
Conţinut 

1. 
24/ 
11.02 

aprobarea bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ bugetul municipiului, în 
conformitate cu Legea bugetului de stat 
pe anul 2020 nr. 5/2020 

2. 
29/ 
27.02 

aprobarea majorarii 
bugetului municipiului Buzau 

se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 11.380 mii lei 

3. 
184/ 
24.03 

dispozitia primarului privind 
modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

-se aprobă modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului 
  

4. 
49/ 
30.03 

virarea creditelor bugetare 
in cadrul aceluiasi capitol 
bugetar a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobă virarea de credite bugetare 

5. 

77/ 
02.04 

rectificarea  bugetului 
municipiului Buzau, pe anul 
2020 

- se aprobă modificarea repartizării 
creditelor bugetare  
- se aprobă virarea creditelor bugetare 
 

  modificarea bugetului - se aprobă majorarea bugetului 

28% 

51% 

15% 

6% 

VENITURI  ÎNCASATE  ÎN  ANUL 2020 

venituri proprii

cote defalcate din impozitul pe venit
venit

TVA

subventii din bugetul de stat si alte surse



  

 

 
6. 

84/ 
29.04 

municipiului Buzău , precum 
şi al instituţiilor publice de 
învăţământ  preuniversitar 
de stat, pe anul 2020 

creditelor interne cu 10.948 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 

 
7. 

 
97/ 
18.05 

rectificarea bugetului 
municipiului Buzau, pe anul 
2020 

-se aprobă  majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 756 mii lei 
- se aprobă virarea de credite bugetare 

8. 
395/ 
26.05 

dispozitia primarului privind 
modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

-se aprobă modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului 
  

 
9. 

117/ 
26.06 
 

rectificarea 3 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 477 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 
 

10. 
150/ 
20.07 

rectificarea 4 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 43 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 

11. 

177/ 
07.08 rectificarea 5 a bugetului 

municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 90 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 
 

12. 
198/ 
02.09 

rectificarea 6 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 3.055 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 

Nr. 
crt. 

Nr./data  
Hotǎrâre/ 
Dispoziție 

Denumire hotǎrâre/ 
Dispoziție 

Conţinut 

13. 
209/ 
16.09 

rectificarea 7 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 43 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 

14. 
698/ 
23.09 

dispozitia primarului privind 
modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

-se aprobă modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului 
  

15. 
711/ 
25.09 

dispozitia primarului privind 
virarea creditelor bugetare  
în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

- se aprobă virarea creditelor bugetare 
între articole şi aliniate 



  

 

16. 
231/  
20.10 

rectificarea 8 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 5.915 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 

17. 
802/ 
29.10 

dispozitia primarului privind 
virarea creditelor bugetare  
în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

- se aprobă virarea creditelor bugetare 
între articole şi aliniate 

18. 
836/ 
10.11 

dispozitia primarului privind 
virarea creditelor bugetare  
în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

- se aprobă virarea creditelor bugetare 
între articole şi aliniate 

19. 
247/ 
23.11 

rectificarea 9 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobă virarea creditelor bugetare 
între articole şi aliniate 

20. 
836/ 
10.11 

dispozitia primarului privind 
virarea creditelor bugetare  
în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

- se aprobă virarea creditelor bugetare 
între articole şi aliniate 

21. 
897/ 
04.12 

dispozitia primarului privind 
virarea creditelor bugetare  
în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului local al 
municipiului Buzău pe anul 
2020 

- se aprobă virarea creditelor bugetare 
între articole şi aliniate 

22. 
269/ 
22.12 

rectificarea 10 a bugetului 
municipiului Buzau 

- se aprobǎ majorarea veniturilor si 
cheltuielilor cu 2.205 mii lei 
- se aprobă virarea creditelor bugetare 

       
 

 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: 
 

 Clasificaţia funcţională este gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru 

a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc 
necesităţile publice. În sintezǎ functionalǎ, cheltuielile sunt prezentate în 
graficul de mai jos.                
                                                                                    



  

 

                                                                                                                         -mii lei- 

Nr. 
crt 

Denumire indicator 
pǎrţi 

Program 
  2020 

Realizat la 
31.12.2020 

Pondere 
în total      

1.  Servicii Publice Generale 36.303 31.535 13% 

2.  Apărare, Ordine Publică   24.265 23.812 10% 

3. Cheltuieli Social-Culturale 154.638 105.828 43% 

4. Servicii, Dezvoltare Publică,Mediu 39.978 30.927 13% 

5.  Acţiuni Economice 90.708 51.965 21% 

 
TOTAL 345.892 244.067 100% 

 
 

 
 
 
Din bugetul local al municipiului Buzǎu pe anul 2020 au fost alocate credite 

bugetare pentru un numar de 37 instituţii de învǎţǎmânt preuniversitar de stat, o instituţie 
de asistenţa socială, o institutie de sport şi o instituţie de culturǎ, motiv pentru care 
cheltuielile la partea Social-Culturală au înregistrat o pondere de 43% din totalul 
cheltuielilor.  La partea de Actiuni Economice sunt cuprise cheltuielile pentru întreţinerea 
strǎzilor şi asigurarea energiei termice pentru populaţie în sistem centalizat, cu o pondere 
de 21 % din totalul cheltuielilor. 

13% 

10% 

43% 

13% 

21% 

CHELTUIELI    2020  
structura  functionalǎ 

Servicii Publice Generale

Aparare, Ordine Publica

Cheltuieli Social-Culturale

Servicii, Dezvoltare Publica, Mediu

Actiuni Economice



  

 

  La partea de cheltuieli pentru Servicii, Dezvoltare Publica, Mediu sunt 
înregistrate cheltuielile privind întreţinerea domeniului public, iluminat public, salubritate 
stradalǎ şi altele. 
 

 Clasificaţia economică este gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor 

economic. În structurǎ economicǎ cheltuielile anului 2020 se prezintǎ astfel: 

Nr. 
crt 

Denumire indicator 
titluri 

Program 
  2020 

Realizat la 
31.12.2020 

Pondere 
în total      

1.  Cheltuieli de personal 70.110 67.516 28% 

2.  Bunuri şi servicii 88.835 75.264 31% 

3.  Subvenţii  transport si en. termicǎ 26.692 24.491 10% 

4.  Asistenţǎ socialǎ şi alte cheltuieli 106.563 48.882 20% 

5.  Rambursari de credite şi dobânzi 6.185 5.973 2% 

6.  Active nefinanciare 47.507 23.725 9% 

7. 
 Plăţi ef ȋn anii precedenţi şi 
recuperate ȋn anul curent 

 -1.784  

 
TOTAL      345.892 244.067 100% 
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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. 
 
        Situaţiile financiare detaliate ale anului 2020 inclusiv anexele la acestea, vor fi 
prezentate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzǎu până la 31 mai a anului 
2021 în conformitate cu prevederile art. 57 al  Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006. 
 

Ponderea cheltuielilor totale efectuate în anul 2020 de căre Municipiul Buzău 
a fost următoarea: 

Capitolul 51 – Autorități publice 
                                                                                     -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 16.721 61% 

2. 20 Bunuri şi servicii 5.491 20% 

3. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 1.430 5% 

4. 59 Alte cheltuieli 145 1% 

5. 70 Cheltuieli de capital 1.240 4% 

6. 81 Rambursări credite 2.388 9% 

7. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

-305 0 

  TOTAL  plăți 27.110 100,00 
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Capitolul 54 – Servicii comunitare de evidența persoanelor 

                                                                                       -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 1.850 80% 

2. 20 Bunuri şi servicii 428 19% 

3. 59 Alte cheltuieli 25 1% 

  TOTAL  plăți 2.303 100,00 
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Capitolul 55-Trazitii privind datoria publica si imprumuturi 
 
                                                                                     -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 30 Dobanzi 2.122 100% 

  TOTAL  plăți 2.122 100,00 

 
 

Capitolul 61-Ordine publică şi siguranţă naţională  
                                
                                                                                  -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 19.024 80% 

2. 20 Bunuri şi servicii 3.955 16% 

3. 59 Alte cheltuieli 394 2% 

4. 70 Cheltuieli de capital 440 2% 

5. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

-1 
 

0 

  TOTAL  plăți 23.812 100,00 
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Capitolul 65-Învățământ 
                                                                                     -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 21.192 72% 

2. 51 Transferuri interne 304 1% 

3. 55 Alte transferuri 516 2% 

4. 57 Asistenta sociala 1.121 4% 

5. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 2.399 8% 

6. 59 Alte cheltuieli 45 0 

7. 70 Cheltuieli de capital 3.947 13% 

  TOTAL  plăți 29.524 100,00 

   
 
Capitolul 66-Servicii de sănătate publică 

 

                                                                                     -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 7.994 99% 

2. 20 Bunuri şi servicii 25 0 

3. 57 Asistenta sociala 5 0 

4. 59 Alte cheltuieli 50 1% 

5. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

-1  

  TOTAL  plăți 8.073 100,00 
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Capitolul 67-Cultură, recreere şi religie 
                                                                                      -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 7.818 26% 

2. 51 Transferuri interne 20.341 67% 

3. 59 Alte cheltuieli 1.290 4% 

4. 70 Cheltuieli de capital 883 3% 

5. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

-1 0 

  TOTAL  plăți 30.331 100,00 

99% 

1% 

Plăţi 

Cheltuieli de personal

Alte cheltuieli



  

 

        
 
 

Capitolul 68- Asiguri şi asistenţă socială 
                                                                                       -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 10  Cheltuieli de personal 21.927 58% 

2. 20 Bunuri şi servicii 1.873 5% 

3. 57 Asistenta sociala 13.020 34% 

4. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 22 0 

5. 59 Alte cheltuieli 471 1% 

6. 70 Cheltuieli de capital 589 2% 

7. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

-2 0 

  TOTAL  plăți 37.900 100,00 
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Capitolul 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  
                                                                                      -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 7.145 60% 

2. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 1.412 12% 

3. 70 Cheltuieli de capital 3.387 28% 

  TOTAL  Plăți 11.944 100,00 
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Capitolul 74- Protecţia mediului 

                                                                                       -mii lei- 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
12% 

28% 
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Proiecte cu finantare din fd extern

Cheltuieli de capital

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 20 
Bunuri şi servicii 

18.660 98% 

2. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 14 0 

3. 70 Cheltuieli de capital 308 2% 

  TOTAL  plăți 18.982 100,00 



  

 

      
 
 

Capitolul 80-Programe de dezvoltare 
 
                                                                                      -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 59 Alte cheltuieli 664 100% 

  TOTAL  plăți 664 100,00 

           
 
 

Capitolul 81-Combustibili şi energie termică 
 

                                                                                      -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 186 4% 

2. 40 Subvenţii 417 8% 

3. 59 Alte cheltuieli 2.932 55% 

4. 70 Cheltuieli de capital 1.758 33% 

5. 81 Rambursari de credite 1.463 28% 

6. 85 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

-1.473 -28% 

  TOTAL  plăți 5.283 100,00 

 
 
 
 

98% 

2% 

Plăţi 

Bunuri şi servicii
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Capitolul 84-Transporturi 
 

                                                                                      -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Denumire indicator 
 

Plăți 
efectuate 
2020 

Pondere 
în total 

1. 20 Bunuri şi servicii 8.489 19% 

2. 40 Subvenţii 24.074 52% 

3. 55 Alte transferuri 2.000 4% 

4. 58 Proiecte cu finantare din fd extern 283 1% 

5. 70 Cheltuieli de capital 11.173 24% 

  TOTAL  plăți 46.019 100,00 
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Pe parcursul anului au fost achitate sume pentru investitii, şi anume: 
           

- reabilitare integrală (rezistenţa, arhitectură, instalaţii)interior şi exterior corp 3, 

C5,C6,C7 " la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău; 

- realizare sursă termică  independentă pentru unități de  învățământ și alte clădiri 

publice  din patrimoniul municipiului Buzău; 

- implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr.11 din 

municipiul Buzău; 

- cofinanţare lucrări Gradiniţa cu program normal municipiul Buzău; 

- alimentare cu energie electrică Colegiul Tehnic; 

- PT-Creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii prin 

construcţia/extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr.4-str.Aleea 

Parcului; 

- mese tenis; 
- realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului şi Crâng din municipiul 

Buzău; 
- lucrări ornamentale la Pasaj Unirii Buzău, cu tema "Istoria municipiului Buzău"; 
- PT- Creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii în 

municipiul Buzău prin construcţia şi dotarea unei creşe (str. Col. Buzoianu nr.91); 
- aparate fitness; 
- documentaţie carte funciară,  ridicări topo şi studii geo,  expertize terenuri şi 

construcţii aflate în domeniul public şi  privat al municipiului Buzău; 
- DALI - Reabilitare termică  blocuri-lot 1; 
- documentaţie accesare fonduri (cerere finanţare) pentru Reabilitare termică lot 

1,2,3; 
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1% 

24% 

Plăţi 
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Alte transferuri

Proiecte cu finantare din fd externe
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- DALI- Reabilitare termică blocuri-lot  2; 
- DALI- Reabilitare termică  blocuri-lot  3; 
- masterplan de digitalizare a serviciilor publice; 
- parcometre; 
- containere ; 
- lavoare; 
- achiziţie teren incinta Scoala aviator T.Bădulescu; 
- sistem supraveghere video a locurilor de depozitare  deşeuri necontrolate; 
- SF-Realizare sistem de urmărire consumuri energetice la nivelul municipiului 

Buzău ; 
- planul de acţiune pentru energie durabilă 2021-2027; 
- strategia de termoficare a municipiului Buzău; 
- realizarea staţiilor de încarcare autobuze electrice aferente proiectului achiziţie de 

mijloace de transport public autobuze electrice; 
- instalare şi montare semafoare la sensul giratoriu Gara CF Buzău ; 
- reabilitare Pasaj Unirii; 
- SF-Centru integrat de mobilitate urbană;  
- studiu de circulaţie şi amenajare rutieră-zona Centru-Obor-Broşteni; 
- DALI reabilitare şi modernizare sistem iluminat, canalizaţii şi spaţii verzi 

str.Transilvaniei (tronson între Fabrica de bere şi intrarea dinspre Verneşti); 
- PT -Reabilitare str . Horticolei; 
- reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău; 
- reabilitare pasaj Horticolei peste str.Al.Marghiloman, reabilitare pasaj rutier 

Metalurgica peste calea ferată Buzău-Făurei, realizare pasaj rutier Metalurgica 
peste drumul naţional DN2B; 

- modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaică; 
- reabilitare str.Griviţei, Olteţului, cpt.av.T.Bădulescu. 

Pe parcursul anului 2020 au fost achitate sume pentru PROIECTE implementate 
pe PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA cum ar fi: 

- implementarea managementului  calităţii serviciilor furnizate de municipiul Buzău   

; 

- sisteme  informatice inovative pentru simplificare administrativă şi optimizare a 

furnizării serviciilor pentru cetăţeni; 

- centru operaţional de management integrat pentru fundamentarea deciziilor în 

implementarea proiectelor  strategice şi informarea cetăţenilor-comunicare; 

- promovarea dezvoltării urbane durabile prin elaborarea documentelor de 

planificare strategică pentru perioada 2021-2027 "PLANIFIC"; 

- reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice-Grădiniţa cu 

program prelungit "Cei şapte pitici"; 

- creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii prin 

construcţia/extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program prelungit nr.4-str.Aleea 

Parcului; 



  

 

- reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice-Scoala 

gimnalizală nr.11-Corp C1; 

- reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice-Liceul Henri 

Coandă-Corp C4; 

- reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice-Liceul Henri 

Coandă-Corp C2; 

- reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice-Liceul Henri 

Coandă-Corp C5; 

- creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii prin 

construcţia/extinderea şi dotarea unei noi Creşe din Buzău; 

- reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C2, 12E, C5 din municipiul Buzău; 

- reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe B4 D. Filipescu si Gerom 2 din 

municipiul Buzău; 

- lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe 19A,19B,19F,19G din municipiul Buzău; 

- lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe 3A Haşdeu, 3B Haşdeu şi Integral 1 din municipiul Buzău; 

- regenerarea spaţiului urban adiacent Parc Tineretului; 

- achiziţie mijloace de transport public- autobuze electrice 12 m șes Alba Iulia, 

Buzău, Constanţa, Ploieşti COD SMIS 127739; 

- realizarea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare bazat 

pe soluţii inovative; 

- modernizarea şi creşterea gardului de atractivitate şi siguranţă  al transportului 

public din municipiul Buzău; 

- reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv  piste pentru biciclişti, pe coridoarele  

deservite de transportul public; 

- sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a 

bicicletelor Buzău-velocity; 

- realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău, integrat cu 

sistem Park and Ride. 

In 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.6375/14.12.2020  a avizat favorabil 
contractarea de către Municipiul Buzău a acestei finanţări rambursabile interne astfel: 
        - ȋn anul 2019 :21.454 mii lei; 
        - ȋn anul 2020: 27.139 mii lei ; 
        - ȋn anul 2022:       997 mii lei. 
 Pȃnă la finele anului 2020 a fost trasă suma de 48.591 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 Stadion atletism si refacere împrejmuire teren; 

-  amenajare locuri de joaca în municipiul Buzău; 

- punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui 

spațiu de recreere; 

 - reabilitare termică a blocurilor de locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzău; 
- surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău; 
- modernizare sistem de încăzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale 

termice pe peleţi şi agropeleţi la centrala termică Integral, municipiul Buzau; 
 - reabilitare pasaj Unirii; 

 - amenajare sens giratoriu şi amplasare locomotivă construită în 1936, în vederea 

expunerii muzeistice, intersecţia dintre Bd. Gări, Bd.1 Decembrie şi str Republicii. 

În anul 2020, a fost încheiat contractul de credit de investiţii nr. 
9143371/19.05.2020, între Banca Transilvania şi Municipiul Buzău pentru acordarea unor 
credite de investiţii de interes local , în valoare de 107.056 mii lei. Comisia de autorizare 
a împrumuturilor locale , prin Hotărârea nr.6374/14.12.2020  a avizat favorabil 
contractarea de către Municipiul Buzău a acestei finanţări rambursabile interne astfel: 
        - ȋn anul 2020 :    1.623 mii lei; 
        - ȋn anul 2021: 105.433 mii lei . 

 Pȃnă la finele anului 2020 a fost trasă suma de 1.621 mii lei pentru 
realizarea următoarelor obiective de investiţii: 

- creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii,  prin 

construcţia/ extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr.4, Buzău, 

Aleea Parcului, nr. 10; 

- implementarea de măsuri de economie circulară la Scoala Gimnazială nr 11 

municipiul Buzău. 

              

SITUAŢIE FINANCIARĂ 2020   --mii lei -- 

SOLD INITIAL (EXCEDENT)  12.559 

VENITURI TOTALE * 230.922 

CHELTUIELI TOTALE * 244.065 

SOLD FINAL (EXCEDENT)  415 

 
 
 
 
 



  

 

GRAD DE INDATORARE  

ANUL 

2020 2019 2018 2017 2016 

5,34 1,54% 1,60% 1,41% 4,85% 
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ANUL 

 

2020 2019 2018 2017 2016 

GRAD DE COLECTARE 50,51%  89% 87% 82% 80% 
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              Reglementările aprobate pentru reducerea efectelor pandemiei de COVID-19 
asupra economiei,  au afectat drastic gradul de colectare,  care a scăzut la 50,51%. 
 


