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Dragi buzoieni,
A venit momentul unui alt proiect de dezvoltare, cel mai important de până acum, 
al orașului nostru!
Este vorba de dublarea teritoriului Buzăului, prin unirea cu comuna vecină, 
Țintești. Poate nu este cea mai bogată comună de lângă Buzău, dar oamenii de 
aici sunt minunați, cu mult bun simț și foarte harnici.
M-am născut, crescut și educat aici, plecând dintre ei pentru a reuși în viață, 
la Buzău și cu credința că, împreună cu buzoienii din satele Odaia Banului, 
Pogonele, Maxenu și Țintești, orașul nostru va fi mai puternic.
Un oraș mult mai mare și cu acces direct la autostrada A7, Drumul Expres, Buzău 
– Brăila, Magistrala CF, București – Vicșani sau viitorul aeroport civil de la Boboc, 
ne va da și accesul la un potențial de dezvoltare pe care nu l-a avut niciodată 
municipiul și județul Buzău.
Dragi buzoieni, anul trecut m-ați făcut foarte mândru, când m-ați ales din nou 
primar cu 78,06%, cel mai votat primar de municipiu din România și mi-ați dat 
și mai multă energie și motivare să facem împreună din Buzău, de ce nu, cel mai 
bun oraș din punct de vedere economic, educațional, social și cultural!
În noaptea de 23 iunie 2021, Buzăul a obținut la Londra titlul de „Cel mai bun 
brand de oraș din Europa”, la cea mai mare competiție de branduri din lume, 
acest eveniment fiind probabil cel mai bun din istorie, privind promovarea unui 
oraș din România.
De asemenea, la 11 februarie 2021, în prezența Excelenței Sale, Cord Meier 
Klodt, Ambasadorul Germaniei la București, am fost declarați câștigători, din 
340 de competitori, de Ministerul Federal al Mediului, Schimbărilor Climatice și 
Siguranței Nucleare din Germania, al proiectului finanțat de Guvernul German 
de „Buzău – oraș al viitorului”. Este un proiect unic și pentru Germania, pentru că 
este prima dată când se finanțează așa ceva în afara țării lor!
Buzăul viitorului nu poate fi decât un oraș mare și puternic,  
care oferă locuitorilor săi cele mai bune condiții de viață, 
dar și oportunități mari de afirmare.
Dragi buzoieni, haideți cu toții alături de mine, în 26 
septembrie 2021, la Referendum, pentru un viitor 
mai bun și mai sigur pentru Buzău și minunații săi 
locuitori!
Hai să facem Buzăul Mare! 
Țintești spre un viitor mai bun!

Constantin TOMA 
Primarul Municipiului Buzău



Dragi locuitori ai comunei Țintești,

Ne aflăm în fața unui moment istoric pentru comuna noastră, o șansă  
unică de a ne uni cu „fratele mai mare”, orașul Buzău.

Ca și primarul municipiului Buzău, m-am născut, am crescut și m-am educat în 
comuna Țintești, localitate pe care o avem în suflet amândoi. De aceea venim 
acum în fața alegătorilor cu propunerea de a vota un viitor mai bun, atât pentru 
buzoieni, cât și pentru ținteșteni.

Situarea comunei noastre în imediata vecinătate a zonei industriale a 
municipiului Buzău și aprobarea începerii construirii autostrăzii A7, Ploiești – 
Buzău – Râmnicu Sărat – Focșani – Pașcani – Siret, care va străbate o porțiune 
a comunei, a condus la propunerea de a uni cele două entități administrative, 
pentru a crește dezvoltarea în plan economic, educațional, social și cultural a 
acestora.

Pentru comuna Țintești, această perspectivă este una care ar putea duce la 
îndeplinirea obiectivelor pe care mi le-am propus în mandatele mele, dar care 
nu au putut fi realizate din lipsa de fonduri: alimentarea cu apă, canalizare, 
gaze naturale, modernizarea infrastructurii școlare, asfaltarea tuturor străzilor 
din comună.

Dragi ținteșteni, vă aștept pe toți duminică, 26 septembrie, la Referendum, 
pentru un viitor mai bun și pentru reîntoarcerea tinerilor noștri acasă, în 
BUZĂUL MARE!

Țintești spre un viitor mai bun!

Aurel Stoica 
Primarul comunei Țintești
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1.  Geografia actuală 
      a Municipiului Buzău

• Buzău este municipiul de reședință al județului cu același nume și este situat 
în zona centrală a județului Buzău, pe malul drept al râului Buzău, determinat 
de coordonatele 45º 09’ latitudine nordică și 26º 49’ longitudine estică. Conform 
determinărilor făcute de prof. Alexandru Boroiu de la Universitatea din Pitești, 
cel care a determinat și centrul țării, Buzăul este localitatea cea mai mare 
din Europa și a doua din lume, care se află exact la jumătatea distanței dintre 
Ecuator și Polul Nord, iar locul prin care trece paralela se află în sensul giratoriu 
din fața Gării Buzău. Acesta se află la confluenţa dintre drumul european E85, 
ce leagă sudul continentului cu zona de nord şi drumul naţional ce uneşte 
Transilvania cu porturile dunărene şi litoralul Mării Negre. 

• Municipiul Buzău ocupă o suprafață de 8179 hectare și este traversat de 
canalul natural „Iazul Morilor”, care se desprinde din râul Buzău la Cândești. 
„Iazul Morilor” are o lungime totală de 20,34 km, din care 13,8 km pe teritoriul 
municipiului Buzău.

• Populația municipiului Buzău este de 129.085 locuitori, conform Institutului 
Național de Statistică.

• Cadrul geografic cuprinde teritorii variate sub aspect fizico şi economico- 
geografic. În partea de nord şi nord-vest apare o ramă de dealuri cu înălţimi 
cuprinse între 500-700 m, iar spre nord-est câmpia piemontană coboară în 
pantă lină dinspre nord spre sud. În partea de est a oraşului se află lunca râului 
Buzău, iar în sud Câmpia Buzăului, cu terenuri roditoare. 

• Clima oraşului Buzău are un caracter continental. Temperatura medie anuală 
este de 10,7° C; cea mai călduroasă lună este iulie, cea mai friguroasă este 
ianuarie. 

• Cea mai preţioasă podoabă naturală a oraşului Buzău este pădurea Crâng 
cu o suprafaţă de 189 ha, din care 10 ha sunt amenajate ca parc, apoi Parcul 
Tineretului şi Parcul Marghiloman.
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2.  Geografia actuală 
       a Comunei Țintești 
• Țintești este o comună în județul Buzău, formată din satele Maxenu, Odaia 

Banului, Pogonele și Țintești (reședința), determinată de coordonatele 45º 04’ 
latitudine nordică și 26º 52’ longitudine estică și cu o suprafață totală de 7179 
hectare. 

• Populația comunei Țintești este de 4500 locuitori.

• Comuna se află la sud de orașul Buzău, în câmpia Buzăului și a Călmățuiului. 
Prin satul Maxenu, comuna este străbătută de Șoseaua Județeană DJ203D care, 
împreună cu DN2C, leagă Buzăul de Slobozia. Lângă Maxenu, din acest drum 
județean se ramifică DJ204D, care trece prin satul Țintești și face legătura cu 
DN2B și comuna Gălbinași. 

• Comuna Țintești se învecinează la nord cu municipiul Buzău pe o distanță de 
13 km, la nord-est cu comuna Vadu–Pașii, la est cu comuna Gălbinași, la sud 
cu comuna Smeeni, la sud–vest cu comuna Gherăseni, iar la vest cu comuna 
Costești.

• Potrivit formelor de relief, caracterul vegetației și condițiilor ecologice locale, 
fauna terestră a localității se încadrează în fauna zonei de stepă.
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3.  Geografia Buzăului Mare,  
       începând din 26 septembrie 2021 

• Unirea municipiului Buzău cu comuna Țintești ar asigura viitorului oraș Buzău 
o suprafață administrativă de 15.358 hectare, însemnând o creștere de 88,6%, 
ceea ce va face ca Buzăul să avanseze de pe locul 24, pe locul 7 la nivel național.

• Totodată, terenurile din Țintești încep chiar din spatele zonei industriale, iar 
viitoarea autostradă A7, Ploiești – Buzău – Râmnicu Sărat – Focșani – Pașcani – 
Siret, va trece aproximativ pe la jumătatea distanței dintre Bulevardul Industriei 
din Buzău și satul Pogonele din comuna Țintești. Zona economică a orașului 
trebuie să se dezvolte de o parte și de alta a viitoarei autostrăzi, avându-se în 
vedere că există o supracapacitate a utilităților în zona industrială, respectiv 
energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare.

• Buzăul poate deveni cel mai mare centru logistic din sud–estul României, având 
în vedere poziția geostrategică, realizarea autostrăzii A7, drumul expres Buzău 
– Brăila, precum și înființarea unui aeroport civil la Boboc, la numai 12 km de 
Buzău, alături de existența celui mai important nod feroviar din regiune.
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devină unul din cele mai importante orașe din România.
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Misiune



13

4.  Principalele obiective îndeplinite și în curs        
      de realizare, în perioada 2018 – 2030, în  
      actualul municipiu Buzău

Atunci când am devenit primar, în iunie 2016, am 
venit cu ideea constituirii unui Consiliu de Dezvoltare 
a Municipiului Buzău, care să lucreze la o strategie 
pentru un viitor mai bun al comunității noastre.

Acest consiliu, constituit din 40 de buzoieni de valoare, 
a fost împărțit în patru comisii de lucru: economică, 
educațională, social și culturală și a lucrat timp de 14 
luni. Au fost multe dezbateri publice și au fost preluate 
multe idei de la oameni, astfel încât în 2018 am lansat 
viziunea de dezvoltare pentru orașul nostru, „Buzău 
– oraș magnet” până în 2030, cu misiunea ca Buzăul 
să obțină atât de multă atractivitate și competitivitate 
pentru locuitorii săi, pentru investitori și pentru 
vizitatori astfel încât să devină unul din cele mai 
importante orașe din România.

S-au stabilit atunci 72 de obiective de îndeplinit, care 
să ducă Buzăul cât mai sus!
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Iată câteva din principalele obiective stabilite atunci,  
în domeniul economic, educațional, social și cultural:

1. Înființarea unei bănci naționale de resurse genetice vegetale (Banca 
de Gene pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și 
Medicinale)

• Această bancă s-a înființat, prin Hotărârea de Guvern nr. 690 din 12 septembrie 
2019, la propunerea inginerului cercetător Costel Vînătoru, făcută în cadrul 
Consiliului de Dezvoltare a Municipiului Buzău. La propunerea Primarului, 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat ca Banca de Gene să funcționeze 
în clădirile și pe terenul proprietatea orașului, în Crâng, unde funcționa Urbis. Ca 
primar, am înaintat această propunere, Ministrului Agriculturii de atunci,  
Petre Daea, care a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern.

2. Realizarea unui sistem modern de transport în comun, în Buzău

• S-a reconstruit întregul sistem de transport în comun din municipiul Buzău și în 
48 de localități de lângă oraș, pentru a putea aduce cât mai mulți oameni la lucru 
în oraș, deoarece de câțiva ani, șomajul la noi este sub 1%.

• În acest moment avem contractate 13 autobuze electrice, ce vor fi livrate până 
la începutul anului viitor, iar pe principalele artere, Bulevardul Unirii, strada 
Transilvaniei și Bulevardul Industriei, se lucrează la piste speciale pentru 
autobuze.

În domeniul ECONOMIC
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3. Buzăul va deveni centrul național  
al economiei circulare

• În 2019 s-a lansat platforma inovativă „Buzău – oraș circular”, iar în 2020 s-a 
aprobat de către Consiliul Local, în premieră națională „Strategia privind tranziția 
la economia circulară”

• În 2021 s-a inaugurat prima școală circulară din Europa, Școala Gimnazială 
Nr. 11 din Buzău. Tot în 2021, pe 11 februarie, în prezența Excelenței Sale, Cord 
Meier Klodt, Ambasadorul Germaniei la București, am fost declarați câștigători, 
din 340 de competitori, de Ministerul Federal al Mediului, Schimbărilor Climatice 
și Siguranței Nucleare din Germania, al proiectului finanțat de Guvernul German 
de „Buzău – oraș al viitorului”. Este un proiect unic și pentru Germania, pentru că 
este prima dată când se finanțează așa ceva în afara țării lor!

4. Se va îmbunătăți și dezvolta, în permanență, infrastructura în toate 
zonele economice ale orașului

• Chiar în prezent se lucrează la reabilitarea totală a infrastructurii pe Bulevardul 
Industriei și s-au făcut și se fac în continuare investiții pentru îmbunătățirea 
mediului economic la Buzău.

5. Aeroport civil la Boboc

• O parte din aerodromul militar de la Boboc se va transforma în aeroport civil, 
atât pentru călători cât și pentru marfă; s-au făcut primele demersuri la factorii 
decizionali și semnalele sunt bune.

6. Dezvoltarea de clustere economice și parcuri industriale

• Odată cu înființarea autostrăzii A7, vor exista circa 1000 de hectare ce vor fi puse 
la dispoziția investitorilor, pentru dezvoltarea de parcuri industriale și logistice.

7. Buzău – primul oraș permacultural din România

• Avem un proiect deja contractat pe fonduri U.E., pentru înființarea primei ferme 
permaculturale, între Parcul Tineretului și Șoseaua Digului. Unirea cu comuna 
Țintești ne va asigura și o capacitate mult mai mare de a influența fermierii să 
cultive în regim permacultural, asigurându-se și o sănătate a pământului, dar și 
a buzoienilor care vor avea acces, în permanență, la hrană 
sănătoasă.

Agricultura și 
alimentația; 

Construcțiile/ 
regenerarea urbană; 

Consumul de 
bunuri; 

Sănătatea/viața 
sustenabilă; 

Instituțiile publice 
sustenabile; 

Infrastructură/ 
mobilitate;

Socio-cultură/ 
turism.
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În domeniul EDUCAȚIONAL
1. Reabilitarea tuturor clădirilor școlare și a infrastructurii educaționale

• În ultimii 4 ani, Primăria a alocat peste 18 milioane de euro acestui proces, față 
de 2 milioane de euro cât se alocau înainte. Avem în derulare mai multe proiecte 
finanțate de U.E., pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare și accesăm în 
permanență fonduri.

2. Digitalizarea cât mai avansată a învățământului buzoian

• În 2019, Primăria a implementat absolut în toate școlile din oraș, prima 
platformă de management educațional din România, fapt ce a permis ca odată 
cu venirea pandemiei de Covid-19, în martie 2020, Buzăul să fie primul oraș din 
țară care a putut trece imediat la învățământul online. 
 
 

3. Înființarea de clase de inspirație finlandeză

• Finlanda este considerată țara cu cel mai bun învățământ din lume. Din această 
toamnă, vom avea în 14 școli și grădinițe din Buzău, primele clase de inspirație 
finlandeză, iar tot procesul este implementat de cei mai buni specialiști din 
Finlanda, sub coordonarea Excelenței Sale, Ambasadorul Finlandei la București, 
doamna Marjut Akola.
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4. Înființarea unui centru de excelență în învățământul dual, care va avea 
3 piloni: mediul de afaceri din Buzău, Primăria Municipiului Buzău și Inspectoratul 
Școlar Județean, în actuala locație a fostului liceu „Costin Nenițescu” din Buzău.

5. Înființarea unui centru universitar permanent în domenii tehnice

• În anii următori vom atrage facultăți tehnice la Buzău, necesare pentru 
asigurarea de specialiști în economia buzoiană.

6. Încurajarea elevilor de a citi cât mai mult

• A început derularea programului „Buzăul – citește!”, prin care toți elevii din clasa 
a III-a până în clasa a XII-a primesc în fiecare an, gratuit, câte 4 cărți de citit, 
împreună cu un jurnal de lectură prin care, cu ajutorul profesorilor și părinților, 
să se stimuleze lectura.

7. Realizarea de proiecte educaționale în toate parcurile mari din Buzău

• De anul trecut se derulează deja proiectul „Școala din Parc”, în Parcul Tineretului 
și Parcul Marghiloman, prin desfășurarea permanentă de acțiuni recreativ-
educative.
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În domeniul SOCIAL
1. Îmbunătățirea și dezvoltarea permanentă a infrastructurii urbane 
(străzi, gestiunea deșeurilor, stații de autobuz)

• Începând din 2018 s-au reabilitat peste 160 de străzi, iar acum sunt în execuție 
sau licitație cele mai importante străzi din Buzău: Bulevardul Industriei, 
Bulevardul Unirii, strada Transilvaniei, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul 
Republicii, Strada Iazul Morilor.

• Se va finaliza acțiunea de desființare a platformelor de gunoi supraterane și 
montarea platformelor de gunoi îngropate, în următorii 2 ani.

• S-a contractat deja montarea a 91 de adăposturi în stațiile de autobuz, astfel 
încât toate stațiile vor fi acoperite.

2. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de agrement și 
petrecere a timpului liber

• S-au aprobat deja proiectele la Compania Națională de Investiții pentru 
construirea unui Bazin Olimpic și a unei Săli a Sporturilor multifuncționale de 
4000 de locuri, în zona Ștrandului din Parcul Tineretului.

• Este deja contractat pe fonduri europene, încă un parc de 7,5 hectare, în 
prelungirea Parcului Tineretului, până la Șoseaua Digului.

• Este în licitație realizarea unui Complex Sportiv cu 2 terenuri de fotbal și 2 
terenuri de tenis, la ieșirea spre Vernești.

• S-au montat 5 fântâni arteziene, în Parcul Crâng și Parcul Tineretului.

3. Realizarea unui centru modern pentru 
îngrijirea persoanelor vârstnice

• Deoarece nu s-a găsit un spațiu suficient de mare în 
municipiul Buzău, Primăria Buzău a achiziționat, în 
comuna Mihăilești din județul Buzău, fostul spital, 
cu circa 3 hectare de teren, pentru a construi un 
centru ultramodern pentru îngrijirea persoanelor 
vârstnice. Se lucrează la proiectul tehnic în acest 
moment.
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4. Punerea în valoare a canalului natural Iazul Morilor

• Canalul „Iazul Morilor” se întinde pe 20,34 km, de la Cândești până dincolo de 
Verguleasa, fiind un adevărat simbol pentru Buzău, care în istorie a contribuit 
decisiv la dezvoltarea socio–economică a târgului nostru. Primul proiect deja în 
lucru, de punere în valoare, este pe strada Frăsinet, unde se va înființa un parc cu 
două lacuri și o moară simbolică, ce va funcționa ca o cafenea artistică.

5. Atribuirea de locuri de casă tinerilor și accesul acestora la locuințe 
mai ieftine

• Iată că unirea cu comuna Țintești va putea face posibilă și realizarea acestui 
obiectiv.

6. Construirea de locuințe sociale și reabilitarea celor existente

• Se lucrează la mai multe proiecte în acest moment.

7. Relansarea sportului buzoian, inclusiv a sportului de masă, ca sursă 
a mândriei locale, a coeziunii cetățenești, a plusvalorii economice și a 
unei vieți sănătoase

• S-a înființat în 2017 Clubul Sportiv Municipal Gloria Buzău, care a obținut deja 
rezultate excepționale, într-un timp scurt.

• S-a reconstruit stadionul de atletism, unde sunt înscriși deja circa 8000 de 
alergători amatori, dar și sportivii legitimați din cluburile buzoiene.
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În domeniul CULTURAL

1. Dezvoltarea brandului „Buzău – oraș deschis”, în plan local, național 
și internațional

• S-a început în 2018, rebranduirea orașului și iată că, în 23 iunie 2021, Buzăul 
a câștigat titlul de „Cel mai bun brand de oraș din Europa”, la cea mai mare 
competiție de branduri din lume. Am fost felicitați inclusiv de Comisia Europeană, 
iar Buzăul a fost mediatizat pozitiv, cum nu a mai fost niciodată în istorie.

2. Calea Eroilor – obiectiv turistic național

• Calea Eroilor, probabil cea mai frumoasă stradă din România, alături de Cimitirul 
Eroilor, cimitirul cu cei mai mulți eroi necunoscuți din țară, expoziția foto istorică 
„Eroii”, în aer liber, cea mai lungă galerie foto din lume și de viitorul „Muzeu 
militar” ce va fi înființat în curtea Garnizoanei Buzău, cu acces din Calea Eroilor, 
va deveni un obiectiv turistic național.
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3. Protejarea patrimoniului cultural și național buzoian și punerea lui 
în valoare 

• S-au început deja demersurile pentru punerea în valoare a ansamblului străzii 
monument istoric Cuza Vodă.

• Se lucrează la procedurile legale de retrocedare a Pădurii Crâng, după care, 
prin fonduri europene, se va trece la conservarea, regenerarea și valorificarea 
sustenabilă a acestui patrimoniu natural.

4. Transformarea domeniului „Alexandru Marghiloman” într-un centru 
de educație și cultură de anvergură națională și internațională

• Se lucrează deja la proiecte  tehnice de reabilitare a „Casei de oaspeți”, a 
celebrelor grajduri pentru caii pur sânge englez și a „Casei Grădinarului”, 
urmând ca de anul viitor să se intre în execuție.

• Au început să se desfășoare frecvent multe evenimente culturale și educaționale 
în Parcul „Alexandru Marghiloman”.

5. Înființarea Teatrului de Artă la Buzău

• S-au început demersurile pentru înființarea unui teatru de repertoriu la Buzău, 
care ar putea funcționa chiar de anul viitor.
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6. Transformarea culturii în resursă de dezvoltare economică și 
socială sustenabilă a municipiului Buzău

• Se lucrează în acest moment la un concept de dezvoltare a acestui proiect 
complex.

7. Programe de răspândire a artei și culturii în școli

• S-a început acest demers și, cu trecerea timpului, Primăria Buzău va fi din ce în 
ce mai prezentă, proiectul „Buzăul – citește” fiind un argument în acest sens.
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1.    Crearea a cel puțin 10.000 de locuri de muncă  
noi, mai bine plătite

• Prin înființarea autostrăzii A7, tronsonul Ploiești 
– Buzău, se va deschide pentru investitori, o zonă 
de circa 1000 de hectare, între zona industrială a 
municipiului Buzău și satul Pogonele din comuna 
Țintești, unde se vor dezvolta parcuri industriale și 
logistice, ceea ce va duce la înființarea a noi locuri de 
muncă. 

2.    Atribuirea a cel puțin 5000 de locuri de casă 
pentru familii de tineri dar și pentru familii, 
indiferent de vârstă, cu copii în întreținere și 
construirea a cel puțin 10.000 de locuințe

• Se vor atribui 5000 de locuri de casă, de câte 500 m², 
familiilor de tineri sub 35 de ani și familiilor de adulți 
peste 35 de ani, cu copii în întreținere, în condiții foarte 
avantajoase;

• Se vor crea condiții urbanistice avantajoase pentru 
dezvoltatorii imobiliari privați, în vederea construirii a 
încă 10.000 de locuințe. 

3.    Se vor construi rețele tehnico-edilitare  
       moderne

• În toate zonele ce urmeză a fi urbanizate, adică 
satele comunei Țintești sau în noi zone de locuit, din 
municipiul Buzău;

• Vor fi realizate rețele de infrastructură la care să aibă 
acces, atât fiecare gospodărie dar și fiecare firmă ce 
va face investiții în orice zonă a Buzăului mare; 

4.    Construirea unui spital municipal 

5. Noi obiective de îndeplinit  
      pentru Buzăul Mare 

H
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5.    Aprovizionarea populației buzoiene cu  
        hrană sănătoasă produsă local

• Vom construi un centru agro–alimentar în 
apropierea autostrăzii, unde se va colecta 
producția proaspătă și sănătoasă de la toate 
gospodăriile țărănești și microfermele de pe 
tot teritoriul municipiului Buzău, care va putea 
aproviziona și magazinele din Buzău, dar și alte 
rețele din țară, asigurând astfel sustenabilitatea 
micilor fermieri locali, iar buzoienilor, în 
permanență, o hrană sănătoasă.

6.    Buzăul mare – va deveni cel mai verde oraș  
         din România

• Prin integrarea zonelor verzi și a pădurilor din 
comuna Țintești, dar și prin reabilitarea pădurii 
Crâng și a înființării de noi păduri și parcuri, noul 
Buzău va putea ajunge, într-un timp scurt, la peste 
100 m² de spațiu verde /locuitor, ceea ce ne va 
situa detașat pe primul loc în România, în prezent 
acesta fiind ocupat de orașul  Miercurea Ciuc, cu 
42,5 m² spațiu verde /locuitor. Uniunea Europeană 
obligă fiecare localitate să aibă minimum 26 m² de 
spațiu verde/locuitor. 
 
De asemenea este de remarcat că Buzăul mare va 
fi delimitat de două arii naturale protejate, Lunca 
Buzăului pe 12 km, la nord și Valea Călmățuiului 
pe 15 km la sud, ceea ce ne va da acces la un 
potențial uriaș de dezvoltare, din punct de vedere 
al unui mediu curat. 

7.    Atragerea a cel puțin 250 de milioane de  
        euro, în perioada 2021 – 2027

• Buzăul mare va avea acces la mult mai mulți bani 
europeni, având în vedere că Uniunea Europeană 
încurajează urbanizarea, iar populația orașului va 
crește.
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