
INVESTIÞIE DE 1 MILION DE EURO

Oporþiunedeterendin
Buzãu,atestatãînurmãcu
500deani-amenajatã
asemeneauneifaleze
Ana Felea

O
zonã din partea

de nord a muni-
cipiului Buzãu,
lãsatã de izbe-
liºte ani la rând,
prinde viaþã în

aceastã perioadã. Este vorba
despre o porþiune de câteva
sute de metri cuprinsã între cele
douã centre comerciale ºi Biseri-
ca Sfântul ªtefan, pe care muni-
cipalitatea intenþioneazã sã o
amenajeze asemenea unei fa-
leze, cu terase, multã verdeaþã ºi
mori de apã. Autoritãþile promit
un adevãrat paradis urban, iar
pentru asta vor investi acolo un

milion de euro.
”Va fi o zonã de promenada cu

lac, gen parc. O zonã frumoasã.
Vom avea chiar ºi o moarã de apã
montatã acolo”, a spus primarul
municipiului Buzãu Constantin
Toma.

Proiectul prevede reamenajarea
unei porþiuni de 250 de metri,
între cele douã centre comerciale
ºi Biserica Sfântul ªtefan. Întreaga
zonã va fi complet schimbatã. Vor
fi amenajate spaþii verzi, un canal
de apã, locuri de joacã pentru co-
pii, zonã de promenadã, cafenele,
un muzeu, dar ºi mai multe locuri
de parcare moderne.

Unicitatea zonei va fi datã de ia-
zul despre care primarul Constan-

tin Toma spune cã va reînvia tra-
diþia a ceea ce a reprezentat sute
de ani la rând Iazul Morilor.

Iazul ce urmeazã a fi ame-
najat va avea o adânci-
me de 1,50 de metri
ºi va fi conectat la
canalul de irigaþii
Iazul Mori lor ,
printr-un sistem
hidrotehnic ce îi
va asigura admi-
sia, respectiv eva-
cuarea apei. Peste
tot va fi plantatã vege-
taþie specificã Buzãului, potri-
vitã solului umed care va da o
frumuseþe aparte.

Unicitatea locului va fi datã de

morile în miniaturã ce urmeazã sã
fie amplasate tocmai pentru a re-
aminti de zecile de mori ºi de tra-

diþiile vechi ale Buzãului,
care au reprezentat un

vector pentru eco-
nomia judeþului
sute de ani la
rând.

Primarul Con-
stantin Toma

povesteºte cã,
aici, în trecut, au

existat zeci de mori,
pive de postav, darace

de lânã ºi tãbãcãrii.
”Dacã privim în istorie, Buzãul

s-a dezvoltat în jurul acestui curs
de apã. A fost ºi motivul pentru
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care, în secolul al XVII-lea, la Bu-
zãu s-au oprit sârbii ºi bulgarii,
fiindcã era apã din plin pentru
grãdinile lor. Din el se alimentea-
zã heleºteul din Crâng, cel din
Parcul Tineretului ºi lacul din Par-
cul Marghiloman. Vrem sã creãm
un microclimat pornind tocmai
de la aceastã resursã naturalã fan-
tasticã pe care suntem norocoºi
sã o avem. Vizavi de Iazul Morii, se
va contura un proiect frumos,
astfel încât sã încercãm sã rege-

nerãm Buzãul prin redescoperi-
rea acestei ramificaþii naturale din
râul Buzãu, care avea la 1525 un
numãr de 12 mori, în 1856, vreo
47 de mori, pive de postav, dara-
ce de lânã, tãbãcãrii, mai târziu,
dupã 1900, topitorii de cânepã. În
perspectivã, am discutat cu arhi-
tecþi cunoscuþi ai þãrii pentru a
regândi Buzãul punând în valoare
acest canal natural, aceastã rami-
ficaþie naturalã a râului Buzãu, pe
lângã care s-a dezvoltat oraºul

nostru din timpuri strãvechi”, a
explicat Constantin Toma,
primarul municipiului Buzãu.

Iazul Morilor este atestat docu-
mentar din septembrie 1525 ºi
pleacã din râul Buzãu, de la stãvi-
larul de la Verneºti, curge între
Drumul Naþional 10 ºi apa Buzãu-
lui, traverseazã tot cartierul Simi-
leasca, apoi intrã în subteran, în
dreptul Galleria Mall. Apa curge
prin tuburi pe sub strada Frãsinet,
continuã pe sub blocurile din car-

tierele Broºteni ºi Dorobanþi ºi
iese din nou la suprafaþã spre
balta de pescuit a Asociaþiei
Vânãtorilor ºi Pescarilor.

Lucrãrile ar trebui sã fie finaliza-
te în cursul acestui an. Investiþia
totalã se ridicã la circa un million
de euro. Banii au fost obþinuþi de
Primãrie printr-un credit bancar
contractat pe zece ani.
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