
Municipiul Buzãu,
cel mai mare
buget din ultimi ani -
113 milioane euro

M
unicipiul Buzãu
are în 2023 cel
mai mare bu-
get din ultimii
ani, astfel cã lis-
ta investiþiilor

cuprinde anul acesta proiecte
extrem de importante pentru
dezvoltarea oraºului, despre
care primarul Constantin Toma
spune cã trebuie sã devinã "oraº
magnet pânã în 2030". În total,
bugetul de venituri va ajunge la
171 de milioane de euro, iar
66% reprezintã suma alocatã
proiectelor de investiþii.

"Din 2016, când am fost ales
primar, veniturile bugetate au
crescut constant, astfel cã,
dacã în 2016 acestea au fost de
44 de milioane de euro, în
2021 ajunseserã la 60 de milio-
ane de euro, iar în 2022 la 63
de milioane de euro. Pentru
2023 prognozãm venituri de
66 de milioane de euro, aten-
þie, fãrã finanþãrile de la Uniu-
nea Europeanã sau din credite.
Cu toate finanþãrile la care
avem acces, anul acesta esti-
mãm venituri de 171 de milioa-
ne de euro, pe care sã le chel-
tuim în proporþie de 66% (113
milioane de euro) pentru inve-
stiþii ºi 34% (58 de milioane de
euro) pentru funcþionare", a
spus Constantin Toma, prima-
rul municipiului Buzãu.
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Lista marilor

proiecte propuse

pentru 2023

2023 este un an marcat încã de
la începutul lui prin mai multe
proiecte ce vor schimba oraºul
în unul complex din punct de
vedere funcþional, cu infrastruc-
turã rutierã, feroviarã, poate
chiar ºi aerianã, un oraº deschis
atât cãtre þarã, cât ºi dincolo de
graniþã, ne-a spus Raluca Bobe-
scu, architectul ºef al Primãriei
Buzãu, apreciind: "Trebuie sã
avem rãbdare ºi încredere, pen-
tru cã sunt lucrãri foarte com-
plexe care necesitã atenþie, spe-
cialiºti, investiþii foarte mari.
Pentru unele proiecte au fost
deja emise certificate de urba-
nism, unele fiind la faza de studii
de fezabilitate, iar pentru altele
trebuie sã se întocmeascã docu-
mentaþii urbanistice, altele sunt
î n faz a de exec ut i e , to ate
ducând la schimbarea imaginii
oraºului".

Printre lucrãrile aflate în curs
de întocmire se numãrã:

1
Studiul de fezabilitate în ve-
derea realizãrii unui "Centru
de recreere Aquapark" în

zona parcului Tineretului - cen-
tru de agrement indoor-outdo-
or dedicat atât locuitori lor
oraºului, cât ºi un centru de
atracþie pentru cei din oraºele
vecine. "Este prevãzut cu tobo-
gane ºi piscine, zonã de plajã,
restaurante. Se încearcã trans-
punerea tuturor elementelor
precum apa, vegetaþia, miºca-
rea, lumina în complexitatea
compoziþiei arhitecturale prin
integrarea armonioasã în spaþiul
vegetal al parcului. El va putea fi
perceput din toate direcþiile de
acces în interiorul Parcului Tine-
retului", a spus Raluca Bobescu.

2
PUZ - în vederea realizãrii
unui pol de sãnãtate în
zona de sud-est a munici-

piului Buzãu - "complex de
sãnãtate-spital municipal". "Este
un proiect provocator deoarece
ne dorim sã realizãm nu un sim-
plu spital, ci ne dorim sã putem
sã oferim cetãþenilor, echipei de
lucru din cadrul spitalului toate
facilitãþile necesare desfãºurãrii
actului medical, de la un spital

multidisciplinar, cu amfiteatru,
zona de food court, la un sat
pentru persoanele în vârstã, un
spaþiu dedicat vârstnicilor, cu
personal medical, cu zonã de
loisir, de activitãþi recreative,
pânã la zona de locuire pentru
medici, însoþitori. Va fi realizat în
i m edi ata v ec i n ãtate a au-
tostrãzii A7, va avea legaturã la
viitorul Orbital ºi va fi legat ºi de
viitoarea garã de pe linia metro-
politanã de cale feratã Bucureºti
- Buzãu - Mãrãºeºti", a explicat
arhitectul ºef din Primãria Buzãu.

3
PUZ - în zona de nord a mu-
nicipiului Buzãu, conversia
fun cþ io n alã în veder ea

construirii unei baze/parc spor-
tiv pentru practicarea sportului
de performanþã - pe platforma
fostei gospodarii comunale de
pe râul Buzãu. "Municipalitatea
a dat curs unei documentaþii ur-
banistice în conversia zonei res-
pective într-o bazã sportivã, cu

bazin de înot olimpic, a unei sãli
de sport dedicate tuturor tipuri-
lor ºi competiþiilor sportive, cu o
bazã de tenis de câmp având în
vedere performanþa excepþio-
nalã a unor tineri din Buzãu în
domeniul sportiv. Atât baza
sportive, cât ºi centrul de re-
creere aquapark aflate în zona
de nord a oraºului vor fi legate
între ele, pentru cã s-a încercat
sã existe o coerenþã între func-
þiuni, spaþiu verde ºi zonele cu
potenþial de dezvoltare reziden-
þialã, comercialã", a explicat Ra-
luca Bobescu.

4
Studiu de fezabilitate pen-
teru un "drum orbital-legã-
tura cu A7-Buzãu" - un

drum necesar pentru eliminarea
traversãrii oraºului în cruce, care
duce la aglomerarea, supraaglo-
merarea acestuia. "Este un drum
de centurã, pe malul râului Buz-
ãu, traverseazã DN2B, zona liniei
forajelor din zona industrialã ºi
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Printre lucrãrile aflate în curs de întocmire se
numãrã studiul de fezabilitate în vederea
realizãrii unui "Centru de recreere Aquapark" în
zona parcului Tineretului - centru de agrement
indoor-outdoor dedicat atât locuitorilor
oraºului, cât ºi un centru de atracþie pentru cei
din oraºele vecine.



va avea legaturã de descãrcare
atât în Autostrada A7, cât ºi în
drumul expres Buzãu-Brãila. Va
face tranzitarea oraºului mult
mai facilã, va face legatura cu
toate regiunile þãrii mult mai ra-
pid, într-un mod adaptat la rea-
litãþile europene", au spus re-
prezentanþii Primãriei Buzãu.

5
PUZ - T19 -, în vederea rea-
l i z ãr i i un ui c am p us de
învãþãmânt dual, necesar

punerii oraºului Buzãu pe harta
centrelor universitare. "Încer-
cãm sã atragem tinerii, oferin-
du-le posibiltatea sã se înscrie la
universitate în oraºul natal, fãrã
sã mai migreze în marile centre

universitare, sã facã practicã, sã
lucreze în cadrul unor societãþi
comerciale partenere în cadrul
proiectului, toate în cadrul unui
campus universitar în zona
Verneºti. Lista invesþiilor conti-
nuã cu reabilitãri energetice de
blocuri, ºcoli, refacerea spaþiilor
verzi, modernizarea strãzilor, a

infrastructurii de utilitãþi, eveni-
mente culturale, sociale, toate
contribuind la dezvoltarea sus-
tenabilã a oraºului", a spus arhi-
tectul ºef din Primãria Buzãu.
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Lucrãri programate în 2023
1. Reabilitarea a 14 strãzi prin programul ,,Anghel Saligny": Bule-

vardul Nicolae Bãlcescu (tronson Unirii pânã la Bulevardul Nicolae
Titulescu), Bulevardul Nicolae Titulescu, Strada Drãgãicii, ªoseaua
Bucureºti (fostã Spãtaru), Bulevardul Mareºal Alexandru Averescu,
Bulevardul Stadionului, Intrarea Cosmin, Intrarea Transilvaniei,
Strada Penteleu, Strada Turdei, Strada Crinului, Strada Rãscoalei
1907, Strada Heliade Rãdulescu, Strada Clujului;

2. Începerea lucrãrilor de înlocuire a reþelelor de apã sau canaliza-
re deteriorate, pe 43 de strãzi, de cãtre Compania de Apã, pe fon-
duri europene;

3. Începerea lucrãrilor de renovare a 40 de blocuri, pe bani obþi-
nuþi prin Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã;

4. Demararea lucrãrilor de consolidare, restaurare ºi punere în va-
loare a Complexului hipic ,,Alexandru Marghiloman" - Casa de oa-
speþi, grajduri ºi amenajare teren ºi piste.

5. Începerea lucrãrilor la Centrul intermodal de transport al Muni-
cipiului Buzãu, integrat cu sistem Park and Ride, pe Calea Eroilor;

6. Continuarea lucrãrilor de infrastructurã rutierã, pietonalã ºi ame-
najare spaþii verzi pe strãzile Independenþei, Crizantemelor, în cartie-
rul Dorobanþi 2, în cartierul Broºteni ºi în zona Clubului Poliþistilor;

7. Începerea lucrãrilor la Cimitirul Municipal din Micro 14;
8. Demararea lucrãrilor de reabilitare ºi modernizare a Cine-

matografului Dacia;
9. Începerea lucrãrilor de reabilitare a construcþiei ,,Casa Grã-

dinarului" din Parcul Marghiloman ºi integrarea acesteia
într-un centru educaþional în aer liber;

10. Finalizarea construirii ºi modernizãrii tuturor adãposturi-
lor din staþiile de autobuz.

"De asemenea, pentru 2023 avem în plan finalizarea tuturor
lucrãrilor începute, respectiv modernizarea Bulevardului Uni-
rii, renovare ºi modernizare Piaþa Daciei, reabilitarea strãzilor
Transilvaniei, Bulevardul Industriilor, Bulevardul Republicii ºi
strada 1 Decembrie 1918. Tot anul acesta vom finaliza ºi pro-
iectul privind realizarea unui sistem inteligent de manage-
ment al traficului, înlocuirea actualului sistem de iluminat pu-
blic, cu un sistem de iluminat pe bazã de leduri precum i finali-
zarea lucrãrilor la Colegiul Naþional Mihai Eminescu ºi la viito-
rul sediu al Primãriei - zona Bazar. Tot în 2023 vom finaliuza
amenajarea noului parc de 7,4 hectare din prelungirea Parcu-
lui Tineretului", promit reprezentanþii Primãriei Buzãu.

Studii sau proiecte tehnice
programate pentru 2023

1. - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Complexul de Sãnãtate -
Spitalul Municipal;

2. - Studiu de fezabilitate (SF) ºi Proiect Tehnic (PT) pentru un
Campus de învãþãmânt dual ºi tehnic superior;

3. - Proiect Tehnic (PT) pentru parcãri supraterane de-a lungul
Bulevardului Unirii;

4. - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) , în zona de nord a oraºului (pe
,,centura de est") pentru realizarea unei baze sportive, pe circa
ºase hectare, ce va cuprinde: un bazin olimpic, o salã a sporturilor
de 4000 de locuri ºi un complex de 12 terenuri de tenis de câmp;

5. - Studiu de Fezabilitate (SF) pentru construirea unui complex
expoziþional la Drãgaicã, prin punerea în valoare ºi a unei suprafe-
þe de teren din apropiere, de circa 7000 de metri pãtraþi, proprieta-
tea municipiului aflatã în zonã;

6. - Studiu de Fezabilitate ºi Proiectul Tehnic pentru regenerarea
Pãdurii Urbane Crâng, valorificarea patrimoniului natural al Muni-
cipiului Buzãu;

7. - Studiu de Fezabilitate pentru producerea de energie ver-
de, prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice;

8. - Studiu de Fezabilitate pentru realizarea Centurii (orbital)
de 24 km, ce va înconjura Municipiul Buzãu;

9. - Studiu de Fezabilitate pentru realizarea unui Centru de
recreere tip Aquaparc, în actuala zonã a ªtrandului;

10. - Studiu de Fezabilitate pentru construirea unei Filar-
monici ºi a unui Teatru, în Parcul Marghiloman, la coada la-
cului.

"Tot ceea ce v-am prezentat se înscrie în proiectul de "atinge-
re" a viziunii de dezvoltare a oraºului nostru, respectiv "Buzãul
- oraº magnet pânã în 2030", prin punerea în practicã a misiu-
nii declarate: "Buzãul sã obþinã atât de multã atractivitate ºi
competitivitate pentru locuitorii sãi, pentru investitori ºi pen-
tru vizitatori, astfel încât sã devinã unul din cele mai importan-
te oraºe din România"", a spus Constantin Toma, primarul mu-
nicipiului Buzãu.


