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ÎNTREBARE 

Către: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

În atenția: Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, domnul Ion 
ȘTEFAN 

De la: Deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, Circumscripția electorală nr. 10, Buzău 

Obiectul întrebării: Procentul de ocupare a teritoriului aplicabil construcțiilor de sănătate 

 

Domnule ministru, 

În ultimii ani în România au fost construite obiective cu destinația construcții de sănătate 

în toate orașele țării. Pentru multe dintre acestea, procentul stabilit în cazul zonei ocupată de 

construcții a depășit 20%. De exemplu, Maternitatea din municipiul Buzău, Centrul de dializă din 

municipiul Buzău, extinderea Spitalului de Urgență, clădirea Crucii Alb-Galbene sau obiective 

private din același municipiu. 

Totuși, în cadrul exercitării atribuțiilor aferente mandatului de deputat ales în Circumscripția 

electorală nr. 10, Buzău, am primit sesizări de la agenți economici din municipiul reședință de județ 

că, pentru înființarea unor obiective cu destinația construcții de sănătate, Serviciul de Urbanism din 

Buzău consideră dispozițiile regăsite la secțiunea creșe și creșe speciale, de la punctul 2.2.3. din 

Anexa 2 a Regulamentului General de Urbanism, republicat, aprobat de HOTĂRÂREA nr. 525 din 

27 iunie 1996, ca fiind imperative pentru toate construcțiile de sănătate și că se aplică procentul de 

20% ca procent maxim pentru zona ocupată de construcții , fapt ce vine in contradictie  chiar cu 

conduita anterioara a aceluiasi serviciu ( care a eliberat autorizatii cu POT de peste 50% pentru 

obiectivele enumerate ) .  

Astfel, se ajunge în situația în care fie dispozițiile cu privire la procentul de 20% maxim 

pentru zona ocupată de construcții se aplică nu doar creșelor ci și construcțiilor pentru sănătate în 

general, situație în care practic autorizațiile pentru obiective cu destinația construcții de sănătate 

au fost eliberate cu încălcarea legii în mare parte a teritoriului României, fie procentul de 20% 
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maxim este aplicabil doar creșelor și atunci construcțiilor pentru sănătate li se aplică prevederile 

punctului 2.1 din același regulament, care la subpunctul 2.1.1. arată că în zonele centrale construcția 

poate ocupa 80% din teren. 

 În acest context, vă rog să precizați dacă reglementarea cu privire la procentul de ocupare a 

teritoriului în procent maxim de 20% se aplică și construcțiilor de sănătate sau doar creșelor? 

 În situația în care procentul se aplică și construcțiilor de sănătate, vă rog sa precizați dacă 

dispoziția este una imperativă, adică procentul nu se poate modifica sau acesta se stabilește în 

cadrul regulamentelor locale de urbanism de tip P.U.G., P.U.Z., P.U.D. în conformitate cu 

prevederile punctului 2.1 din Anexa 2? 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, 

       Circumscripția electorală nr. 10, Buzău 




