
Referendum la Buzãu
pentru unirea
municipiului cu o
comunã vecinã

Ana Felea

Reporter: De unde ideea unirii Buzãului cu o
altã localitate?

Constantin Toma: Viziunea de dezvoltare a
municipiului nostru este ca Buzãul sã obþinã atât
de multã atractivitate ºi competitivitate pentru
locuitorii sãi, pentru investitori, astfel încât sã de-
vinã unul dintre cele mai importante oraºe din
România. Atractivitatea ºi competitivitatea mu-
nicipiului nostru constrã în crearea ºi îmbunãtã-
þirea permanentã a capacitãþii de dezvoltare în
plan economic, educaþional, social ºi cultural.
Buzãul nu se mai poate extinde, deºi se puteau
face investiþii majore, atât publice cât ºi private.
În acest context, apare ca o necesitate unirea
municipiului Buzãu cu comuna Þinteºti, care ar
asigura viitorului oraº Buzãu o suprafaþã adminis-
trativã de 153,4 km pãtraþi, însemnând o
creºtere de 88,6%, ceea ce va face ca Buzãul sã

avanseze de pe locul 24 pe locul 7 la nivel naþio-
nal.

Reporter: De ce comuna Þinteºti?
Constantin Toma: Comuna Þinteºti este cel

mai bine poziþionatã faþã de municipiul Buzãu,
având cea mai mare lungime a limitei adminis-
trative, adicã 13 kilometri, faþã de 11 kilometri
comuna Vadu Paºii (dar pe malul râului Buzãu),
4,6 kilometri comuna Mãrãcineni (tot pe malul
râului Buzãu) sau 3,2 kilometri comuna Costeºti.

Suprafaþa comunei Þinteºti este de 72,1 kmp,
faþã de comuna Mãrãcineni, care are o suprafaþã
de 29,4 kmp, sau comuna Costeºti, cu o suprafa-
þã de 57 kmp.

Dar cel mai mare avantaj al unirii Municipiului
Buzãu cu comuna Þinteºti este faptul cã terenu-
rile din Þinteºti încep chiar din spatele zonei in-
dustriale, iar viitoarea autostradã A7, Ploieºti -
Buzãu - Râmnicu Sârat - Focºani - Paºcani - Siret,
va trece aproximativ pe la jumãtatea distanþei

dintre Bulevardul Industriei din Buzãu ºi satul
Pogonele din comuna Þinteºti.

Zona economicã a oraºului trebuie sã se dez-
volte de o parte ºi de alta a viitoarei autostrãzi,
avându-se în vedere cã existã o supracapacitate
a utilitãþilor în zona industrialã, respectiv energie
electricã, gaze naturale, apã ºi canalizare.

Reporter: Care sunt avantajele pentru cetãþe-
nii municipiului Buzãu?

Constantin Toma: Crearea de noi locuri de
muncã pentru toþi buzoienii, inclusiv pentru cei
care lucreazã în þarã sau strãinãtate, prin atrage-
rea de noi investitori, de o parte ºi de alta a auto-
strãzii A7, punându-se mult mai bine în valoare
poziþia geostrategicã a judeþului Buzãu, care se
aflã la confluenþa celor trei mari regiuni ale Ro-
mâniei.

De asemenea, asigurarea tuturor utilitãþilor în
cele patru sate din comuna Þinteºti, în vederea
apariþiei de noi oportunitãþi legate de construi-
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Primarului din Municipiul Buzãu, Constantin Toma, aflat la al doilea
mandat de edil, a anunþat cã vrea sã mãreascã suprafaþa oraºului
prin alipirea unei localitãþi limitrofe. Iniþiativa ar urma sã fie realizatã
în urma unui refendum ºi are ca scop realizarea unei dezvoltãri unita-
re a zonei, cu atât mai mult cu cât, prin aceaz zonã, Ministerul Tran-
sptorilor a anunþat cã va trece o autostradã. De menþionat ºi cã viito-
rul drum expres Buzãu - Brãila, care va pune în valoare podul care se
construieºte peste Dunãre, trece tot pe teritoriul celor douã localitãþi
pe care primarul Toma le vrea unite.
Constantin Toma propune cetãþenilor sã uneascã municipiul Buzãu
cu localitatea Þinteºti, locul sãu natal, acest aspect din urmã fiind
doar o conincidenþã, dupã cum edilul a precizat. Mai exact, Toma ºi-a
motivat proiectul prin faptul cã unirea celor douã localitãþi va aduce
un potenþial de dezvoltare uriaº, atât pentru municipiul Buzãu, cât ºi
pentru comuna Þinteºti, iar atractivitatea întregii zone va creºte. În
plus, edilul este de pãrere cã România pierde foarte mulþi bani prin
existenþa unui numãr mare de localitãþi mici, iar ideea sa ar putea

deveni un exemplu pentru alte zone.
Toma a venit ºi cu cifre concrete în susþinerea proiectului sãu. Mai
exact, susþine cã este absolut necesarã alipirea comunei Þinteºti de
municipiul Buzãu pentru cã oraºul nu mai are terenuri pentru a se
dezvolta, iar comasarea cu Þinteºtiul, care are doar 4.500 de locuitori,
va face ca suprafaþa oraºului aproape sã se dubleze.
"Lucrãm sã ne atingem viziunea de dezvoltare a acestui oraº, adicã
sã obþinem cât mai multã atractivitate ºi competivitate pentru
oraºul nostru. Tindem spre un oraº "green, circular and smart water
city". Aceasta este dafiniþia unui oraº al viitorului, adicã sã avem cât
mai multã verdeaþã, sã trecem la economia circularã ºi sã avem un
oraº smart din punct de vedere al apei. Sã gestionãm apa cât mai
bine. Folosim orice oportunitate, bugetul local este unul destul de
mic. Mergem ºi spre finanþarea europeanã. Dacã în perioada
2014-2020 am atras circa 80 de milioane de euro, ne batem acum
pentru circa 200 de milioane de euro pânã în 2024", a spus primarul
Constantin Toma.
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rea de locuinþe la preþuri accesibile, pentru tine-
rii buzoieni sau pentru noi locuitori.

Prin aceastã unire existã un potenþial mare de
creºtere a numãrului de locuitori ai municipiului
Buzãu, care, în acest moment, este pe locul al
18-lea în România, din acest punct de vedere.

Creºterea investiþiilor cu fonduri europene, de-
oarece apar noi oportunitãþi de dezvoltare a mu-
nicipiului, este un alt avantaj al proiectului no-
stru, alãturi de majorarea veniturilor Primãriei
Municipiului Buzãu, care creeazã noi posibilitãþi
de creºtere a nivelului de trai al tuturor buzoieni-
lor, prin noi investiþii publice. Unirea cu comuna
Þinteºti este un pas foarte important pentru
atingerea viziunii de dezvoltare a municipiului
nostru - Buzãu - oraº magnet panã în 2030.

Reporter: Care sunt avantajele pentru cetãþe-
nii comunei Þinteºti?

Constantin Toma: Toþi locuitorii din cele patru
sate vor avea acces la reþelele de gaze naturale,
apã ºi canalizare, în termen de doi ani dupã ce se
realizeazã unirea cu Buzãul. Vor fi asfaltate toate
strãzile din cele patru sate, în maximum trei ani.
Vor fi reabilitate toate grãdiniþele ºi ºcolile la
standarde înalte ºi vor fi implementate toate
programele pe educaþie care funcþioneazã în
municipiul Buzau. Toþi locuitorii din comuna Þin-
teºti vor beneficia de transport în comun cu so-
cietatea Transbus, cu aceleaºi facilitãþi ca locui-
torii din municipiu, inclusiv gratuitate pentru
pensionarii cu venituri lunare panã la 2500 de
lei, cât ºi pentru elevi. Taxele ºi impozitele perce-
pute de Primãria Municipiului Buzãu vor fi cele
mai scãzute pentru un oraº. Totodatã, va creºte
valoarea proprietãþilor, odatã cu demararea in-
vestiþiilor private ºi publice în zona.

Reporter: Care sunt avantajele pentru ceilalþi
cetãþeni ai judeþului Buzãu?

Constantin Toma: Va creºte puterea econo-
micã a judeþului, ceea ce va însemna mai mulþi
bani atât la Primãria Municipiului Buzãu, cât ºi la
Consiliul Judeþean ºi în toate unitãþile admini-
strative din judeþ. În acest moment, peste 70%
din cifra de afaceri a tuturor firmelor ce acþione-
azã în judeþul Buzãu se realizeazã în municipiul
Buzãu.

Buzãul poate deveni cel mai mare centru logis-
tic din sud-estul României, având în vedere pozi-
þia geostrategicã, realizarea autostrazii A7, dru-
mul expres Buzãu-Brãila, precum ºi înfiinþarea
unui aeroport civil la Boboc, la numai 12 km de
Buzãu, alãturi de existenþa celui mai important
nod feroviar din regiune.

Reporter: Cum ºi când s-ar putea realiza aceas-
tã "uniune"?

Constantin Toma: Aceastã iniþiativã privind
viitorul Buzãului se poate finaliza dacã cetãþenii
municipiului vor participa la vot, într-un numãr
suficient de mare, minimum 30% din numãrul
de alegãtori, pentru validarea Referendumului ºi
totodatã sã rãspundã cu DA la întrebarea "Sun-
teþi de acord cu unirea municipiului Buzãu cu
comuna Þinteºti?" Data stabilitã pentru referen-
dum este 26 septembrie.

Pentru ca referendumul sã treacã este nevoie

ca la urne sã se prezinte minimum 30% din tota-
lul votanþilor, iar 50%+1 sã voteze "pentru". În
caz cã votul este pozitiv, în ambele localitãþi, re-
zultatul merge în Parlament, unde se emite o
lege, iar unirea devine efectivã.

În acest moment, comuna Þinteºti are 7.200 de
hectare ºi circa 4.500 de locuitori, iar Buzãul are
în jur de 8.100 de hectare ºi 115.000 de locuitori.

Dupã unirea celor douã localitãþi, suprafaþa mu-
nicipiului va ajunge la peste 15.000 de hectare.

Reporter: Mulþumesc!
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Cel mai mare avantaj al unirii Municipiului Buzãu cu comuna Þinteºti este
faptul cã terenurile din Þinteºti încep chiar din spatele zonei industriale, iar

viitoarea autostradã A7, Ploieºti - Buzãu - Râmnicu Sârat - Focºani - Paºcani -
Siret, va trece aproximativ pe la jumãtatea distanþei dintre Bulevardul

Industriei din Buzãu ºi satul Pogonele din comuna Þinteºti. Zona economicã a
oraºului trebuie sã se dezvolte de o parte ºi de alta a viitoarei autostrãzi,

avându-se în vedere cã existã o supracapacitate a utilitãþilor în zona
industrialã, respectiv energie electricã, gaze naturale, apã ºi canalizare.


