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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții publice 
”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin 

amenajarea unui spațiu de recreere” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în ședintă 
extraordinară: 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 46/CLM/11.02.2019, prin care se propune aprobarea studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 
”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin 
amenajarea unui spațiu de recreere”; 
         - raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 19.580/11.02.2019; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- avizul nr. 61/2019 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 
        - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) si art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicată,  
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
   Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții publice 

”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin 
amenajarea unui spațiu de recreere”, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
 



 

 

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
publice ”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin 
amenajarea unui spațiu de recreere”, prevăzuti în anexa nr. 2, care face parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.3. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre se 
va face din bugetul local, precum și alte fonduri legal constituite, conform listelor 
de investiții aprobate potrivit legii.                     

Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, 
Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE ȘEDINŢEI, 
consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                           
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                         Eduard Pistol                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 06 martie 2019 
Nr. 55 

 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 06 martie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 

                                                                       ANEXA  NR. 2 
                                               la Hotărârea nr. 55 din 06 martie 2019 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

” Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin 
amenajarea unui spațiu de recreere” 

 
                                                   
 

   
           Valoarea totală a investitiei :        5.103.745,829  lei , cu TVA                

  
    din care: constructii-montaj :        4.129.282,627 lei , cu TVA              
 
 

 Durata de executie                           11 luni  
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

         Nr. 46/CLM/11.02.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a            
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 

”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin 
amenajarea unui spațiu de recreere” 

 
 

Municipiul Buzău este traversat de canalul de irigație Iazul Morii, ce este 
amplasat sub profilul străzii Frăsinet. 

Acesta este gravitațional și a fost construit în secolul al XVIII-lea, având o 
lungime de  cca. 10 km, având rolul de a acționa hidraulic morile de cereale și de 
a asigura apa necesară irigării zonei legumicole ce se dezvolta în jurul orașului. 
După al doilea război mondial, canalul alimenta heleșteele din parcurile Crâng, 
Tineretului și Marghiloman. În anii 1970-1980 o parte din canalul deschis Iazul 
Morii a fost întubat pe o lungime de cca. 4,1 km.  

Iazul Morii traversează partea de nord-nord est a municipiului în sistem 
închis printr-o conductă îngropată executată din tuburi de beton precomprimat 
PREMO cu diametrul nominal DN 1000 mm și o lungime de 4,1 km. 

În zona de pe str. Frăsinet, delimitată de zona comercială Carrefour și 
biserica Sf.Stefan se dorește realizarea unei amenajări urbanistice, în vederea 
sporirii atractivității zonei. Funcțiunea principal este de parc pe traseul căruia vor 
exista spații de recreere, locuri de joacă și suprafețe ăntinse de apă amenajate 
natural de tip iaz și teren inundabil, care vor adduce un ecosystem bogat în 
zonă, amintind de Canalul Iazul Morilor, dotare hidrotehnică ca tradiție a 
Buzăului. 

În acest sens a fost întocmit un studiu de fezabilitate prin care se propune: 
-amenajarea unui spațiu verde  și a unor zone de recreere ce vor contribui 

la creșterea nivelului de trai prin ameliorarea calității aerului; 
-organizarea de spații exterioare de joacă și pentru petrecerea timpului 

liber în natură, atât pe timp de vară, cât și de iarnă; 
-colectarea și reutilizarea ulterioară a apelor pluviale; 
-construirea unui număr minim de locuri de parcare;  
-construirea unui spațiu expozițional. 
Iazul proiectat va avea o adâncime maximă de 1,50 m și va fi conectat la 

canalul de irigație Iazul Morilor printr-un sistem hidrotehnic ce îi va asigura 
admisia, respectiv evacuarea apei. Astfel, se va asigura o curgere permanentă a 
apei, deci o oxigenare și limpezime constantă a acesteia. 



 

 

Alături de iazul nou proiectat se va amplasa o albie inundabilă, o zonă 
înverzită în care se vor colecta, după decantare și curățare apele pluviale de pe 
stradă. Excedentul de apă, după filtrare va fi deversat în Canalul de irigație Iazul 
Morilor. Vegetația plantată în albie va fi specifică solurilor cu umiditate crescută, 
plante specifice zonei Buzăului. 

Se propune un spațiu construit minimal, cu un  puternic caracter ecologic, 
folosind material naturale și având o funcțiune publică. Spațiul nou construit va 
adăposti o expoziție, iar complementar acestuia se vor amenaja zone de repaos 
- o mini cafenea. 

Structura construcției va fi una ușoară, metalică, ce se va monta rapid cu 
implicații minimale în confortul cotidian al locuitorilor din imediata vecinătate. 

Toate spațiile verzi vor fi irigate cu sisteme de irigații ce vor folosi apa din 
iazurile proiectate. 

Iluminatul stradal va fi asigurat de lămpi montate pe stâlpi de înălțimi 
adecvate, iar spațiile verzi vor fi deservite de corpuri de iluminat ce vor asigura 
un iluminat scenografic. 

Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile 
bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de 
investitii aprobate potrivit legii.         

Fată de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de hotarâre, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

Serviciul Investiții, Achiziții Publice 
Nr. 19.580/11.02.2019 

 
 

R A P O R T  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a            
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 

”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin 
amenajarea unui spațiu de recreere” 

 
Municipiul Buzău este traversat de canalul de irigație Iazul Morii, ce este 

amplasat sub profilul străzii Frăsinet. 
Acesta este gravitațional și a fost construit în secolul al XVIII-lea, având o 

lungime de  cca. 10 km, având rolul de a acționa hidraulic morile de cereale și de 
a asigura apa necesară irigării zonei legumicole ce se dezvolta în jurul orașului. 
După al doilea război mondial, canalul alimenta heleșteele din parcurile Crâng, 
Tineretului și Marghiloman. În anii 1970-1980 o parte din canalul deschis Iazul 
Morii a fost întubat pe o lungime de cca. 4,1 km.  

Iazul Morii traversează partea de nord-nord est a municipiului în sistem 
închis printr-o conductă îngropată executată din tuburi de beton precomprimat 
PREMO cu diametrul nominal DN 1000 mm și o lungime de 4,1 km. 

În zona de pe str. Frăsinet, delimitată de zona comercială Carrefour și 
biserica Sf. Stefan se dorește realizarea unei amenajări urbanistice, în vederea 
sporirii atractivității zonei. Funcțiunea principal este de parc pe traseul căruia vor 
exista spații de recreere, locuri de joacă și suprafețe ăntinse de apă amenajate 
natural de tip iaz și teren inundabil, care vor adduce un ecosystem bogat în 
zonă, amintind de Canalul Iazul Morilor, dotare hidrotehnică ca tradiție a 
Buzăului. 

În acest sens a fost întocmit un studiu de fezabilitate prin care se propune: 
-amenajarea unui spațiu verde  și a unor zone de recreere ce vor contribui 

la creșterea nivelului de trai prin ameliorarea calității aerului; 
-organizarea de spații exterioare de joacă și pentru petrecerea timpului 

liber în natură, atât pe timp de vară, cât și de iarnă; 
-colectarea și reutilizarea ulterioară a apelor pluviale; 
-construirea unui număr minim de locuri de parcare;  
-construirea unui spațiu expozițional. 
Iazul proiectat va avea o adâncime maximă de 1,50 m și va fi conectat la 

canalul de irigație Iazul Morilor printr-un sistem hidrotehnic ce îi va asigura 
admisia, respectiv evacuarea apei. Astfel, se va asigura o curgere permanentă a 
apei, deci o oxigenare și limpezime constantă a acesteia. 



 

 

Alături de iazul nou proiectat se va amplasa o albie inundabilă, o zonă 
înverzită în care se vor colecta, după decantare și curățare apele pluviale de pe 
stradă. Excedentul de apă, după filtrare va fi deversat în Canalul de irigație Iazul 
Morilor. Vegetația plantată în albie va fi specifică solurilor cu umiditate crescută, 
plante specifice zonei Buzăului. 

Se propune un spațiu construit minimal, cu un  puternic caracter ecologic, 
folosind material naturale și având o funcțiune publică. Spațiul nou construit va 
adăposti o expoziție, iar complementar acestuia se vor amenaja zone de repaos 
- o mini cafenea. 

Structura construcției va fi una ușoară, metalică, ce se va monta rapid cu 
implicații minimale în confortul cotidian al locuitorilor din imediata vecinătate. 

Toate spațiile verzi vor fi irigate cu sisteme de irigații ce vor folosi apa din 
iazurile proiectate. 

Iluminatul stradal va fi asigurat de lămpi montate pe stâlpi de înălțimi 
adecvate, iar spațiile verzi vor fi deservite de corpuri de iluminat ce vor asigura 
un iluminat scenografic. 

Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile 
bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de 
investitii aprobate potrivit legii.         

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui. 

 
 

Șef Serviciu, 
Aurelia Turcoman 


