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RASPUNS ELABORATOR PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE
FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA
2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE
A ZONEI DE N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, CONFOM C.U. NR. 369 / 20.07.2020
In date de: 20.09.2021
Către: Primăria Municipiului Buzău, Buzău, Piața Daciei, nr. 1 - Direcția Generală Urbanism și
Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism - Arhitect Șef al Municipiului Buzău
Cu referire la: Adresa / sesizarea înregistrata la Registratura generala a PMB pe numele Maruntis
Cornel Toni
În Privința: elaborării PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE
FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA
2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE
A ZONEI DE N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MUNICIPIUL BUZĂU”
În atenția: Primăria Municipiului Buzău, Buzău, Piața Daciei, nr. 1 - Direcția Generală Urbanism și
Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism - Arhitect Șef al Municipiului Buzău
Spre știința: domnului Maruntis Cornel Toni
Considerații generale privind propunerea P.U.Z.
Suprafață: Zonă propusă spre reglementare urbanistică prin prezenta documentație de urbanism
= 43.2 HA (ETAPA 2)
*Suprafața totală de studiu și propusă a fi reglementată în faze este rezultată din suprapunerea celor
două zone identificate prin certificatele de urbanism mai sus menționate, constând într-o suprafață totală
de 72 ha.
Delimitare amplasament: TARLAUA 33 DIN MUN. BUZĂU, LIMITE: N-V - stradă publică propusă etapa
1, categoria IV profil 10m (T33.10), N-E - Strada Primăverii, S-E - Strada Gârlași, S-V - Aleea Sporturilor
Din partea: PROIECTANT GENERAL DOCUMENTAȚIE URBANISM S.C. ABAGIU GLOBAL
SERVICES S.R.L
S.C. ABAGIU GLOBAL SERVICES S.R.L. este o firma de consultanță globală cu departament de
proiectare în domeniul urbanismului, arhitecturii și ingineriei urbane și identificată în România prin CUI
RO34194319, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/2715/2015, având sediul în Municipiul
București, Sectorul 1, Strada Clucerului, nr. 35, etaj 1, biroul nr. 12, Cod poștal 011363, Mobil:
0722.600.699, Tel: 031.436.24.06, Fax: 0374.097.100, E-mail: razvan@abagiuglobalservices.com,
urbanism@abagiuglobal.com reprezentată prin Administrator/CEO, RĂZVAN ABAGIU, având titlul
profesional de EMBA.
Descriere investiție: PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE
FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA
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2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE
A ZONEI DE
N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MINICIPIUL BUZĂU
(DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PUZ T 33 – ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE
PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI N-E A MUN.
BUZĂU)
Descriere amplasament: Documentația de urbanism tip PUZ , atât pentru suprafața de 43.2 ha , cât și pentru
întreaga suprafață de 72 ha din Tarlaua 33, municipiul Buzău stabilește reglementari urbanistice specifice (zonificare
funcțională, permisiuni / restricții, indicatori urbanistici, tramă stradală, rețele tehnico-edilitare, obiective
de utilitate publică, spații verzi, alte prevederi în acord cu metodologia cadru de elaborare P.U.Z.) având
in vedere următoarele obiective cheie - generale si specifice – ținând cont de situația actuala a zonei T33 caracterizată
de:
(1) un front continuu mixt – pe Aleea Sporturilor format din locuințe colective, unifamiliale, spatii de comerț,
servicii, producție, depozitare, ce nu permite accesibilitatea optimă in interiorul T33, existând 3 puncte de
acces către interiorul Tarlalei 33 (1.accesibilitate prin Aleea Parcului, 2.acces impropriu pe lângă zona de
servicii – ITP auto, spălătorieTudorauto Grup, stație TDV ) si care va trebui reconfigurat spațial și reorganizat
funcțional pentru a permite ca țesutul planificat in mod coerent a T33 sa fie parte integranta a orașului si
calitatea locuirii in T33 sa fie la standardele impuse la nivel național și european, dar și în acord cu trama
stradală a Buzăului configurată la începutul sec. XX;
(2) un front continuu preponderent constituit din locuințe individuale (locuințe colective cu regim de înălțime P+4E
la intersecția Aleea sporturilor – Aleea Gârlași, locuințe unifamiliale în sectorul median P / P+1E fronturile
reprezentate de Aleea Gârlași și Bd. Primăverii, sectorul nordic al Bd.-ului Primăverii este o zonă
destructurată constituită din industrie și locuințe informale ce necesită procese de regenerare urbană) ;
(3) dezvoltări punctuale și izolate de construcții de locuințe unifamiliale in interiorului zonei T33 pe tipul de parcelar
agricol, utilizând traseele fostelor canale de irigații ca principalele cai de accesibilitate, prin urmare zona este
caracterizate de lipsa infrastructurilor publice, precum si a dotărilor urbane corespunzătoare;
(4) frontul Vestic reprezentat de Aleea Parcul Tineretului si Nordic nu sunt constituite si se învecinează cu marile
spatii libere si zone verzi a orașului de a lungul Râului Buzău, cadru natural cu un potențial uriaș in dezvoltarea
sustenabila a orașului si in conectivitatea sa, atât interna verde-albastra la nivelul orașului si zonei peri urbane,
cat si cu polii urbani vecini prin intermediul viitoarei șosele de centura.
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RĂSPUNSURI PUNCTUALE
Vă înaintăm răspunsurile noastre cu privire la adresa / sesizarea mai sus menționată:
1. “Referitor la intrarea nr 2 – respectiv intrarea din Aleea Sporturilor în tarlaua 33, drumul
dintre stația ITP și Spălătoria auto – cum este planificata? Din analiza documentației aflată
pe site-ul Primăriei Buzău la secțiunea urbanism – documentații depuse, acel drum nu
este modificat față de ce este în prezent. Adică pe acea porțiune de drum, nu pot trece
mașinile de pompieri (vorbim din realitate – a fost nevoie de mașina de pompieri și nu a
putut intra pe acel drum). Vă rugăm să ne prezentați cum vedeți soluționarea respectivei
intrări în tarlaua 33.”
Referitor la accesul din punctul nr. 2, la momentul actual (cf. ridicare topografică), acel drum de acces
are un profil redus până la 2.75m, ceea ce a cauzat posibil situația menționată de către dumneavoastră.

Unul din obiectivele principale ale prezentei documentații a fost de a configura trama principală
majoră la nivelul întregii zone denumite Tarlaua 33. Soluționarea tramei stradale a fost alcătuită în 2
scenarii, respectiv perspectivă pe termen scurt și perspectivă pe termen lung. Răspunsul punctual la
întrebarea dumneavoastră este că acea stradă va deține un profil propus de 10m (6m carosabil 2x2m
trotuar), astfel încât trama stradală să poată răspunde la eventuale situații de urgență.
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DEZVOLTAREA ZONEI EXTINSE (72 ha – scenariu pe termen scurt)
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Pentru a răspunde mai bine nevoilor privind circulația și transportul în zona tarlalei 33, se
propune o dezvoltare a tramei stradale ce prevede străpungeri punctuale ale fronturilor constituite (este
cazul și Aleii Sporturilor în zona menționată de dumneavoastră). În acest sens, colectivul de proiectare,
propune Primăriei Municipiului Buzău realizarea demersurilor necesare în vederea realizării unei
străpungeri și crearea unei artere publice (profil = 10 m = 3x2 carosabil + 1.5x2 trotuar și spațiu verde de
aliniament) directe și fără deformări geometrice din Aleea Sporturilor până în Strada Primăverii, care să
traverseze viitorul centru de cartier.
DEZVOLTAREA ZONEI EXTINSE (72 ha – scenariu pe termen lung implică străpungeri
punctuale)
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2. “Referitor la modul în care PUZ-ul include construcțiile de pe tarla efectuate fără
autorizație de construcție. În documentație, se spune că aceste construcții efectuate fără
autorizație de construcție nu vor fi încadrate în PUZ. Cum se va rezolva această problemă?
Presupun că Primăria dorește să îi cedez teren din proprietatea mea particulară, și totuși
construcția edificată de mine să nu intre în legalitate. Atunci ce rost are cedarea
terenului?”
Terenul dumneavoastră este încadrat și face parte din reglementările urbanistice aferente PUZ-ului
aflat în dezbatere publică și avizare. Prin urmare, lotul dumneavoastră va fi reglementat conform PUZ. În
ceea ce privește construcția / construcțiile edificate pe teren fără autorizație de construire, va / vor face
obiectul procedurilor legale în vigoare, respectiv intrarea în legalitate a construcțiilor edificate fără
autorizație de construire.
Conform. Legii nr. 350/2001, art. 56, sunt menționate următoarele: “Nu pot fi inițiate și aprobate
documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație
de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.”
3. “Referitor la modul în care Primăria Buzău dorește să stabilească modul de preluare a
terenurilor destinate utilităților. Din analiza documentației pusă la dispoziție cetățenilor
pe site-ul Primăriei, reiese că preluarea terenurilor se va efectua fără plata despăgubirilor.
Această prevedere contravine Reglementărilor specifice în materie care sunt cuprinse în
Legea nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în
preambulul căreia se arată că, în vederea realizării de lucrări se servesc unor utilități
publice și avându-se în vedere tocmai caracterul de excepție conferit de Constituția țării
și de Codul civil cedării, prin expropriere, a dreptului de proprietate privată, drept a cărui
protecție se realizează prin garantarea și ocrotirea sa de către lege în mod egal și
indiferent de titular, a fost concepută o reglementare unitară în materie, de natură să
asigure atât cadrul legal adecvat procedurilor de expropriere și de stabilire a
despăgubirilor, cât și apărarea dreptului de proprietate privată.”
Documentația de urbanism propusă spre consultare, avizare și aprobare nu stipulează preluarea
terenurilor fără plata despăgubirilor. Prin prezenta documentație de urbanism, se propun mai multe
scenarii de constituire a tramei stradale publice, soluția ce urmează a fi agreată va trebui să se încadreze
în prevederile legale în vigoare, inclusiv Constituția României, respectând dreptul la proprietate privată.
COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI DOCUMENTAȚII DE URBANISM TIP P.U.Z. NU ARE
AUTORITATEA ȘI NICI RESPONSABILITATEA STABILIRII CONDIȚIILOR DE TRANSFER A
SUPRAFEȚELOR DE TEREN CE URMEAZĂ A FI TRANSFERATE DOMENIULUI PUBLIC ÎN
VEDEREA AMENAJĂRII CIRCULAȚIILOR PUBLICE (STRĂZI PUBLICE) ȘI REALIZĂRII
REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE AFERENTE (APĂ-CANALIZARE, GAZE, TERMOFICARE,
ENERGIE ELECTRICĂ, TELECOMUNICAȚII).
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LA ETAPA DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM TIP P.U.Z. SE STABILESC
REGLEMENTĂRI URBANISTICE, DE EXEMPLU PRIVIND: ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ,
PERMISIUNI / RESTRICȚII DE CONSTRUIRE, INDICATORI URBANISTICI, TRAMA STRADALĂ,
TRASEELE ȘI CAPACITĂȚILE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE, OBIECTIVELE DE UTILITATE
PUBLICĂ, SPAȚIILE VERZI CF. LEGII. PRIN URMARE, ELABORATORUL / PROIECTANTUL P.U.Z.
NU ARE AUTORITATEA SĂ STABILEASCĂ NICI MODALITĂȚILE DE TRANSFER DIN
PROPRIETATEA PRIVATĂ ÎN DOMENIUL PUBLIC A SUPRAFEȚELOR DE TEREN NECESARE
AMENAJĂRII CĂILOR DE COMUNICAȚII / CIRCULAȚII PUBLICE, ȘI NICI CUANTUMUL
COMPENSAȚIILOR. SUPRAFEȚELE EXACTE DE TEREN CE SE VOR TRANSFERA DIN
PROPRIETATEA PRIVATĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII STRĂZILOR PUBLICE ȘI A
INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE PUBLICE VOR FI DETERMINATE CU EXACTITATE LA
URMĂTOARELE FAZE DE PROIECTARE: STUDIILE DE FEZABILITATE ȘI PROIECTELE TEHNICE
AFERENTE CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE, AVIZATE ȘI
APROBATE CONFORM LEGII, ÎNSOȚITE DE RIDICĂRI TOPOGRAFICE ACTUALIZATE LA
MOMENTUL DECLARĂRII UTILITĂȚII PUBLICE. TOATE PROCEDURILE DE TRANSFER SE VOR
REALIZA CF. CADRULUI LEGAL ÎN VIGOARE (DE EXEMPLU: EXPROPRIERE PENTRU CAUZĂ DE
UTILITATE PUBLICĂ, COMPENSARE LA JUSTA VALOARE, ACORDURI DE TRANSFER, ETC.), ÎN
MOD CLAR ȘI TRANSPARENT CONFORM DISPOZIȚIILOR ȘI PREVEDERILOR LEGALE.
Referitor la poziția dumneavoastră față de soluția propusă prin Planul Urbanistic Zonal „ANSAMBLU
REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE
TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN
VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU,
MUNICIPIUL BUZĂU”, menționăm faptul că modalitățile de compensare se vor efectua în mod specific
fiecărui teren afectat și vor fi conforme cu etapele procedurilor de expropriere detaliate în cadrul legii nr.
255/14 decembrie 2010, cu modificările și completările la zi, după cum urmează:
Etapele procedurii de expropriere
Art. 4 - Etapele procedurii de expropriere sunt:
a)
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local;
b)
consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care
fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor;
c)
transferul dreptului de proprietate;
d)
finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere.
Realizarea unor obiective de investiții de interes local care contribuie la dezvoltarea Municipiului Buzău
presupune inclusiv asigurarea terenurilor necesare dezvoltării acestora. Pentru execuția unor lucrări de
utilitate publică propuse prin prezenta documentație de urbanism tip P.U.Z. este necesară stabilirea cu
exactitate a amplasamentelor conform studiilor de fezabilitate, ce urmează a fi elaborate după aprobarea
Pagina 7 din 25

PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA
A SUPRAFETEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA
PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”, MUNICIPIUL BUZĂU
Str. Clucerului, Nr. 35, Sector 1, București
C.U.I. RO 34194319, J40/2715/05.03.2015
architecture@abagiuglobalservices.com / Tel: +4 031 436 24 06
Fax: +4 037 409 71 00 / Mobile: +4 0722 600 699

prezentei documentații de urbanism. În acest moment, din datele obținute de la Beneficiarul lucrării - UAT
Mun. Buzău, Primăria Municipiului Buzău nu deține în proprietate suprafețele de teren necesare
configurării tramei stradale și a rețelelor edilitare de apă și canalizare, de gaze, de electricitate și
telecomunicații necesare funcționării zonei supuse reglementării prin prezentul P.U.Z.
După aprobarea prezentei documentații de urbanism - Planul urbanistic zonal are caracter de
reglementare specifică detaliată și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile
Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localității - se vor stabili pașii necesari
declarării utilității publice de interes local a investiției "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE
FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA
2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE
A ZONEI DE N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU" (intr- o prima faza) si in faza următoare
pentru completarea investiției prin avizarea si aprobarea documentației de urbanism, a studiilor de
fezabilitate si a proiectelor pentru autorizarea executarea lucrărilor de construire a infrastructurii publice
aferente restului de teritoriu de 72 de hectare ce necesita reglementare urbanistica, configurare a tramei
stradale optime si echipare tehnico-edilitara, inclusiv dotări si echipamente publice.
Realizarea obiectivului de investiții "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI
REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA
33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE NE A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU" este condiționată de existența terenurilor în proprietatea
Municipiului Buzău. Conform prezentei documentații de urbanism, traseul obiectivului de investiții
afectează terenuri proprietate privată din intravilan. Obiectivul de investiții propus prin prezentul P.U.Z.
urmează a fi evaluat prin Studiile de Fezabilitate aferente investiției. Lista imobilelor aflate în proprietate
privată ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții urmează a fi evaluat si aprobat în
baza Studiilor de Fezabilitate (S.F.) și a documentației „Plan topografic realizat în sistemul național de
proiecție stereografic 1970”, în vederea identificării imobilelor ce se suprapun peste coridorul de
expropriere avizat și recepționat de către O.C.P.I. Acestea reprezintă lucrări de construire infrastructura
de drumuri și echipare tehnico-edilitară de interes local, și se încadrează în categoria lucrărilor de utilitate
publică.
ORIENTARI / SOLUTII PRELIMINARE / PROPUNERI PRIVIND TRANSFERUL DE PROPRIETATE IN
DOMENIUL PUBLIC PENTRU CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE SI A RETELEI TEHNICOEDILITARE.
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
Aceste recomandări / soluții preliminare / propuneri au caracter strict informativ si orientativ si
constituie in mod strict orientări cu privire la posibile soluții / situații în demersul autorității
publice de reglementare urbanistica, creare a infrastructurii transporturilor / drumurilor publice
și echipare tehnico-edilitară. Acestea sunt destinate să faciliteze relațiile si acordurile intre
Primăria Mun. Buzău si proprietarii de terenuri afectați, încurajând respectul fata de lege, față de
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proprietatea privată, fata de proprietatea publica, fata de ceilalti vecini si practicile din domeniu.
Propunerile nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, ele au ca obiectiv să ofere recomandări
generale și să reflecte cele mai bune practici.
Conceptele, ideile și soluțiile propuse în aceste orientări nu aduc atingere legislației naționale și
ar trebui să fie interpretate și pot fi adaptate ținându-se cont de cadrul legislativ național si de
hotărârile la nivel local si nu își propun sa atingă dreptul la proprietate privata, așa cum este
stabilit de lege.
Prezentele orientări nu aduc atingere interpretării pe care Autoritatea Publica UAT Mun. Buzău,
prin Comisia însărcinata cu procedurile de obținere a terenurilor necesare configurării tramei
stradale/rețelei tehnico-edilitare si Proprietarii afectați o pot da în viitor oricărei dispoziții a
legislației aplicabile. Așadar, Proiectantul precizează ca recomandările propuse sunt doar cu titlu
informativ si orientativ și nu angajează responsabilitatea niciunui membru a echipei
Proiectantului / Colectivului de Elaborare.
1.
Situatia nr. 1 /solutia preliminara nr. 1 - parcele total/major afectate, grad de afectare intre
70% si 100% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE
PUBLICA VA FI ACHIZIŢIONATA / EXPROPRIATA CONFORM LEGII
In cazul în care parcela este grevată pe o suprafața foarte mare (peste 71% din suprafata
parcelei), sau total grevată de o servitute de utilitate publică, se recomanda comasarea terenului cu lotul
vecin acolo unde exista posibilitatea, iar porţiunea de teren afectată va fi achiziţionată prin negocierea
directa in conditiile legii în vederea stabilirii condițiilor de despagubire sau expropriată conform legii.
2.
Situatia nr. 2 / solutia preliminara nr. 2 - parcele partial afectate (loturi rezultate
construibile), grad de afectare intre 0% si 70% din parcela
Situatia nr. 2.1 / solutia preliminara nr. 2.1 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile),
grad de afectare intre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE
DE UTILITATE PUBLICA VA FI ACHIZIŢIONATA / EXPROPRIATA CONFORM LEGII
In cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică pe o suprafata
mare, si lotul rezultat face posibila construirea pe portiuniunea de teren neafectata, terenul grevat de o
servitute de utilitate publica va fi achiziţionat / expropriat conform legii înainte de emiterea Autorizaţiei de
Construire, iar suprafaţa de referinţă pentru calculul POT si CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate
privată.
Situatia nr. 2.2 / solutia preliminara nr. 2.2 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile),
grad de afectare intre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE
DE UTILITATE PUBLICA VA FI COMPENSATA PRIN C.U.T.
La cererea proprietarilor si cu acordul Primariei, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate
publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, cu conditia ca indicatorul C.U.T. (coeficient
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de utilizare a terenului) sa se calculeze la suprafata initiala a terenului, ce reiese din masuratorile
cadastrale.
Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public
pentru obiectivele de interes public local, beneficiază pe lotul rezultat in vederea constituirii coridorul de
expropriere - dupa dezmembrare - de un spor al suprafeței desfășurate construite (ADC) admise egal cu
o dată aria desfasurata construita aferenta suprafetei de teren transferată spre domeniul public.
Transferul va fi făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va
conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere
despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată
suprafața desfasurata aferenta suprafetei de teren transferată în domeniul public.
Condiții de calcul a C.U.T.:
·
coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată
(suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de
referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă
de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile
tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;
·
în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul
public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere
despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de
utilitate publică.
Solutia nr. 2.3 / solutia preliminara nr. 2.3 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile),
grad de afectare intre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE
DE UTILITATE PUBLICA VA FI COMPENSATA PRIN P.O.T.
La cererea proprietarilor si cu acordul Primariei, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate
publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, cu conditia ca indicatorul P.O.T. (procent de
ocupare a terenului) sa se calculeze la suprafata initiala a terenului + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate
publică, ce reiese din masuratorile cadastrale - cu conditia mentinerii/respectarii alinierii maxime admise
fata de strazi, precum si a procentului de suprafata verde amenajata la sol, stabilite la nivel local.
Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul
public, beneficiază pe lotul rezultat - dupa dezmembrare - de un spor al suprafeței construite la sol (AC)
admise egal cu 0,5 x suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este
făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul
proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu
condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței construite la sol pe lotul rezultat admis egal cu
jumatate din suprafața transferată în domeniul public.
Condiții de calcul a P.O.T.:
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·
procent de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafață construită (amprenta la sol a
clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafață parcelei. Suprafaţa construită
este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depăşesc
planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este
sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.
·
în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul
public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere
despăgubiri, P.O.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de
utilitate publică.
Situatia juridică/CADASTRALA a terenurilor, precum și datele necesare elaborării PUZ, ridicarea
topografica la zi, inclusiv regimul de proprietate vor fi puse la dispoziția proiectantului de către Primăria
Municipiului Buzău. Datele/informatiile/propunerile urbanistice pot suferi modificări pe parcursul perioadei
de elaborare, avizare și aprobare PUZ, în acord cu soluția urbanistică selectata de Beneficiar si in acord
cu intelegerile intre proprietarii de teren si autoritatea publica locala. Suprafețele de teren proprietate
privată afectate de lărgiri de străzi, precum și de alte obiective de utilitate publică ce vor trece în domeniul
public vor fi stabilite cu precizie prin ridicări topografice executate la momentul realizării investiției. De
asemenea, suprafetele de teren stabilite prin PUZ sa treaca din proprietate privata a persoanelor
fizice/juridice in domeniul public vor face obiectul unor studii de fezabilitate prin care vor fi definite
coridoarele de expropriere si indicatorii tehnico-economici aferente obiectivelor de utilitate publica si care
vor fi asumate de Beneficiar prin HCL. Aceste ridicări topografice vor fi realizate de către persoane
fizice/juridice autorizate. Ocuparea terenurilor va fi făcută în condițiile legii în urma elaborării proiectelor
de autorizații de construire.
4. “Referitor la utilitățile (apa, canal, energie, etc) care vor fi efectuate. În documentație este
prevăzut că vor fi suportate de beneficiar. Ce înseamnă acest lucru? Proprietarii vor ceda
și teren și vor achita și contravaloare lucrărilor de infrastructură?”
Conform legii nr. 213 / 27.11.1998, art. 7, sunt menționate următoarele:
“Art. 7. - Dreptul de proprietate publică se dobândeşte:
a) pe cale naturală;
b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii;
c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică;
d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeţean sau de consiliul local,
după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public;
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în
domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică;
f) prin alte moduri prevăzute de lege. ”
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Realizarea obiectivului de investiții "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI
REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 43.2 HA DIN TARLAUA 33,
ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A
MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU" este condiționată de existența terenurilor în proprietatea
Municipiului Buzău. Conform prezentei documentații de urbanism, investițiile publice (străzi, trotuare,
spații verzi, parcuri, rețele tehnico-edilitare, echipamente și dotări publice) se vor realiza pe domeniul
public / privat al UAT Municipiului Buzău.
5. “Referitor la arterele de circulație propuse, nu suntem de acord cu drumuri din 80 în 80m,
ci să se mențină actualele drumuri așa cum au fost prevăzute în PUG. Mai mult, drumurile
respective au fost realizate tot prin cedarea din terenurile proprietarilor, și nu din terenul
Primăriei.”
Mai jos regăsiți reglementările urbanistice și de circulație aferente P.U.G. Mun. Buzău în vigoare.
După cum se poate observa, circulațiile propuse prin PUG Mun. Buzău în vigoare sunt chiar mai dese
decât cele propuse prin PUZ. De altfel, prospectele propuse prin PUG ale străzilor sunt superioare celor
propuse prin PUZ. Construcțiile edificate pe traseele străzilor propuse prin PUG au făcut imposibilă
implementarea prevederilor PUG, colectivul de elaborare PUZ propunând o optimizare a schemei de
circulații și transporturi în zonă, plecând de la realitățile fizice și construite la momentul de față.
Conform planului ¨Reactualizarea P.U.G. - Municipiul Buzău¨, aprobat prin H.C.L.nr.239/2009,
reactualizat, terenul (denumirea de teren semnifica suma tuturor loturilor din interiorul zonei
regelementate de 43.2 ha mai putin constructiile neautorizate),studiat si propus spre reglementare
urbanistica, se află în intravilanul Muncipiului Buzău, este incadrat in cea mai mare parte in M1a –
subzona mixta cu locuinteindividuale si cuplate mici, cu maxim P+2 nivele in care se va elabora PUZ.
REGLEMENTĂRI ȘI DISPOZIȚII CF. PUG MUN. BUZĂU ÎN VIGOARE
Prin prezenta documentatie tip PUZ, zona reglementata in PUG Mun Buzau ca M1a este propusă a
fi reglementata ca L1a, intrucat corespunde cu opțiunile populației privind construirea de locuințe
individuale si cuplate mici, cu maxim P+2 niveluri (9m) și în acord cu rețeaua stradală internă Tarlalei 33
propusă prin prezentul PUZ, respectiv străzi de categoria IV (profil de 10m).
Totodată, prezenta lucrare preia prevederile PUG Municipiul Buzău în vigoare în ceea ce privește
UTR-urile IS, M1, L1a și SV.
În ceea ce privește circulațiile și căile de comunicații propuse și reglementate prin PUG Mun. Buzău
în vigoare, profilele caracteristice pentru străzile de categoriile I, II și III sunt următoarele:
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Prin urmare, din cauza construcțiilor existente (inclusiv unele dintre acestea fără autorizație de
construire) care nu permit profile caracteristice ale străzilor interne tarlalei 33 de 14-15m și eventualelor costuri
ale Municipalității Buzău în ceea ce privește obținerea suprafețelor de teren necesare lărgirii actualelor drumuri
de exploatare agricolă / canale de irigații în vederea configurării rețele stradale optime, prin prezenta
documentație de urbanism tip PUZ se propune o reconfigurare a străzilor publice interne tarlalei 33 după cum
urmează:

•
•
•

Reducerea carosabilului de la profilul de 7 m cf. PUG Mun. Buzău în vigoare la profilul de 6 m,
respectiv 3 m pe sens;
Reducerea spațiului verde public de aliniament de la 1.5 m la 0.5 m;
Reducerea trotuarului de la 2-3 m la 1.5 m;

Construcțiile existente în interiorul Tarlalei 33 (unele dintre acestea fără autorizație de construire) și
frontul construit care nu permite conectarea circulațiilor din zona studiată / reglementată cu orașul, fac
imposibile preluarea în totalitate a traseelor căilor de comunicații / circulațiilor propuse și aprobate prin
P.U.G. Mun. Buzău în vigoare.
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Prevederi ale PUG Municipiul Buzău în vigoare
Conform planului ¨Reactualizarea P.U.G. - Municipiul Buzău¨, aprobat prin H.C.L. nr.239/2009,
terenul studiat se află în intravilanul Muncipiului Buzău și este situat în 3 UTR-uri: UTR 13, UTR 12 și
UTR 22. Pentru autorizarea de construire în tarlaua 33 încadrată în UTR-urile mai sus menționate, se
impune elaborarea și aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal care să detalieze în mod specific condițiile
privind: circulațiile, rețelele edilitare, zonele funcționale și indicatorii / indicii urbanistici, spațiile verzi,
permisiunile și restricțiile privind construirea. Prin urmare, prezenta documentație de urbanism
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răspunde pe de o parte prevederilor PUG Mun. Buzău în vigoare, cât și nevoilor comunității de
dezvoltare urbană echilibrată, inclusiv prin stimularea unui nou fond construit de calitate.

Aceste UTR-uri cuprind următoarele Zone funcționale și condiții de construire referitoare la
regimul de înălțime și posibilitățile maxime de ocupare a terenului:
•

L1a – locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara permetrelor de
protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat):
UTILIZARI ADMISE
pe terenuri libere sau prin restructurarea constructiilor existente;
lucrari de reabilitare si refunctionalizare a constructiilor existente;
se pot autoriza lucrãri de întretinere si imbunãtãtire a stãrii fizice si a aspectului arhitectural
al locuintelor;
extinderi, supraetajare a constructiilor existente pentru imbunatatirea calitatii spatiului
locuibil;
echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;
reabilitare sau dezvoltare echipare edilitara;
lucrari de reabilitare a constructiilor existente: imbunatatire finisaje, echipare edilitara,
confort termic, mansardarea si refunctionalizarea unor spatii fara afectarea rezistentei si
stabilitatii constructiilor, a unitatii ansamblului si functionalitatea zonei de locuit;
POT max. = 40%;
CUT max. = 1,2 (ADC / mp. Teren). In cazul zonelor constituite se admite o depasire de
10% a indicatorilor.

•

L1c – Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim p+2 niveluri, situate înafara
perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat,
izolat)
- L1c +L1d - Nu s-au prevazut locatii noi pentru aceasta subzona.
- Se admit lucrari de reabilitare a constructiilor existente,
-

imbunatatire finisaje, echipare edilitara, confort termic
mansardarea si refunctionalizarea unor spatii fara afectarea rezistentei si stabilitatii
constructiilor, a unitatii ansamblului si functionalitatea zonei de locuit

•

M1 - subzona mixtă cu locuințe individuale și cuplate mici, cu maxim P+2 nivele:
SE POT AUTORIZA constructii noi de locuinte sau functiuni complementare locuirii pe
terenurile libere sau prin înlocuirea treptatã a locuintelor restructurabile
P.O.T. maxim 60%, în cazul zonelor constituite se admite o depasire de 10% a indicatorilor;
CUT maxim 3,0 (ADC / mp. Teren).

•

IS – zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari
servicii:

-
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PERMISIUNI
se mentine în general situatia existentã;
se poate autoriza construirea de institutii si servicii publice de interes general pe terenuri
libere sau prin înlocuirea fondului construit necorespunzãtor;
se pot autoriza lucrãri de întretinere, reparatii curente si îmbunãtãtire a confortului edilitar
pentru constructiile existente;
se pot autoriza lucrãri de îndepãrtare a constructiilor parazitare (anexe, constructii provizorii)
în scopul extinderii constructiilor mentinute sau curtilor aferente;
se pot autoriza lucrãri de conservare a clãdirilor monumente istorice;
pentru constructiile noi – POTmaxim se stabileste in functie de destinatia zonei, (functiunea
principala a constructiei propuse), conform H.G. 525 in temeiul prevederilor Legii nr.
50/1991
regim de inaltime de la P – P+6 in functie de vecinatati;

•

SVp – zona de parcuri, recreere:
PERMISIUNI
se pot autoriza lucrãri de protejare, întretinere, cu scopul îmbunãtãtirii aspectului calitativ si
functional al zonei;
se pot autoriza amplasarea unor constructii cu caracter provizoriu cu functiuni
complementare zonei verzi, pe amplasamente ce nu afecteaza vegetatia si nu stanjeneste
circulatia pietonilor.
CONDITIONĂRI ȘI RESTRICȚII
sunt interzise activitatile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care
pot sa genereze poluare sau deteriorarea habitatelor, precum si perturbari ale speciilor
pentru care au fost desemanate ariile respective, atunci cand aceste activitati au un efect
semnificativ, avand in vedere un obiective protectie si conservare a speciilor si cavitatelor.
la proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este
obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea
solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor
ecosistemelor si de protectie a speciilor salbatice de flora si fauna, inclusiv a celor
migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu,
automonitorizarea, precum si monitorizarea de catre structurile de administrare pana la
indeplinirea acestora;
nu se permite autorizarea de constructii definitive.

•

C – zona pentru cai de comunicație și construcții aferente
PERMISIUNI
se mentin traseele existente;
se pot autoriza lucrãri de întretinere a strãzilor existente;
se pot autoriza amenajãri ale intersectiilor si de noi parcaje.

-

-

-

-

-
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PROPUNERI CONFORM PUZ
REGLEMENTĂRI URBANISTICE – TERMEN SCURT
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REGLEMENTĂRI URBANISTICE – TERMEN LUNG
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Înțelegem și respectăm punctul de vedere al dumneavoastră, în calitate de proprietar în tarlaua 33, în
acest sens propunerea noastră actuală este:
a) configurarea unei trame stradale minime (străzi publice cu profilul de 10 m pentru arterele
propuse în interiorul tarlalei 33 – noile străzi create în lungul fostelor canale de irigații și a
drumurilor de pământ - și de 12 m pentru străzile perimetrale – de exemplu Aleea Parcului
Tineretului, Strada Gârlași, Str. Primăverii);
b) pentru realizarea celor menționate mai sus, în anumite puncte vor fi necesare străpungeri /
racorduri adiționale la infrastructura majoră existentă (Aleea Sporturilor, Strada Primăverii,
Centura de est a Mun. Buzău);
c) amenajarea unui centru de cartier aflat la egală distanță (aproximativ 400 m) față de limitele
noului cartier configurat, care să asigure servicii de educație, cultură, sport și agrement.
d) reglementarea urbanistică pentru marea majoritate a loturilor (parcelele aflate în interiorul noii
zone construibile) în UTR L1a - Locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri
situate în afara perimetrelor de protecţie (UTR preluat din P.U.G. Mun. Buzău în vigoare), care
permit următorii indicatori urbanistici: POT = 40%, C.U.T. = 1.2, Rh max=P+2E, H max = 9 m.
e) reglementarea urbanistică pentru loturile situate în zona centrului de cartier și pentru terenurile
– preluând în acest caz prevederile și dispozițiile P.U.G. Municipiul Buzău în vigoare și a
reglementărilor urbanistice - situate la frontul Aleea Sporturilor, Aleea Gârlași și Aleea Parcului
Tineretului, respectiv menținerea UTR-urilor (M1 - Subzona mixta cu locuinte individuale si
cuplate mici cu maxim P+2 niveluri – P.O.T. = 60%, C.U.T. = 1.8, Rh max=P+2E, H max = 9m , IS - Constructii administrative, constructii comerciale; alte categorii institutii publice sau servicii,
constructii financiar-bancare; asistentã socialã – P.O.T. = 70%, C.U.T. = 1.5, Rh max=P+1E, H
max=9 m);
f) preluarea prevederilor și dispozițiilor P.U.G. Municipiul Buzău în vigoare și a reglementărilor
urbanistice pentru terenurile situate în nordul tarlalei 33, respectiv menținerea UTR-ului de SV –
spații verzi – P.O.T.=15%, C.U.T.=0.3, Rh max=P+2E, H max=9 m);

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de proiectul propus!
În speranța că răspunsurile noastre sunt suficiente, vă invităm să sprijiniți în continuare demersul nostru
de avizare a documentației de urbanism propuse, având ca obiectiv major dezvoltarea unei trame
stradale ce poate reprezenta baza viitoarelor investiții și a accesul optim în actualaTarla 33.
Cu apreciere,
DIRECTOR SC. ABAGIU GLOBAL SERVICES S.R.L.: RĂZVAN ABAGIU
ȘEF PROIECT P.U.Z.: OANA GEORGIANA VOICU
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