
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

ORAŞUL BUHUŞI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statutului Oraşului Buhuşi, jud. Bacău 

 

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 

27.01.2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul nr.35630/05.11.2021 al dlui Păduraru Adrian – șef Serviciu Cultură și 

Sport; 

- Raportul de specialitate nr. 1864/14.01.2022 întocmit de Secretarul General al UAT 

Buhuși; 

- Referatul de aprobare nr. 1865 din 14.01.2022 al Primarului orașului Buhuși; 

- Ordinul M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului 

de organizare și funcționare a consiliului local – ANEXA 1; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 ,privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, (r2 ), cu modificările ulterioare; 

- avizul comisiei amenajarea teritoriului și urbanism nr. 3461/27.01.2022, avizul 

comisiei comerț, turism, servicii publice, sănătate nr. 3464/27.01.2022, avizul 

comisiei activități economico financiare nr. 3469/27.01.2022, avizul comisiei 

activitate juridică și disciplină nr. 3472/27.01.2022, favorabile; 

- În temeiul prevederilor art. 104 , art. 129, alin. (3), lit.a) , art. 139 alin. (1) și art. 196, 

alin. (1), lit.„a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1. Se aprobă Statutul Orașului Buhuși județul Bacău, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2.  Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea nr. 138 din 28.09.2017 privind aprobarea Statutului Orașului Buhuși, județul 

Bacău. 

ART.3.  Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de 

contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 



ART.4. Prezenta hotărâre va fi afișată, va fi dusă la îndeplinire de către 

compartimentele instituției şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei 

Prefectului -  Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                             

PINTILIE CONSTANTIN CRISTIAN                 SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI                            

                                            CONS. JUR. OANA MIHAI 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 12 

Din 27.01.2022 

 
Total consilieri în funcție 19 

Prezenți   19 

Voturi „pentru”   19 

Voturi „împotrivă”   0 

„Abțineri” 0  
Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 27.01.2022, cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ANEXA  



                      LA H.C.L. NR.12/27.01.2022 
 

STATUTUL 

ORAŞULUI BUHUŞI, JUDEŢUL BACĂU 

 

 CAPITOLUL I 

    Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale  

– Orașul Buhuși, Județul Bacău 

 

 

  ART. 1 

(1) Orașul Buhuși, Județul Bacău este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin 

domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în 

condiţiile legii. 

(2)  Orașul Buhuși are sediul social în orașul Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, cod Siruta 20787, precum și 

codul de înregistrare fiscală nr.4535953. 

(3) Însemnul specific al Orașului Buhuși, județul Bacău este Stema, aprobată prin HCL nr.58/27.06.2002, 

al cărui model este prevăzut în anexa nr.1 la prezentul statut. 

 ART. 2 

  (1)  Orașul Buhuși, Județul Bacău are reşedinţa în Orașul Buhuși. 

  (2) Orașul Buhuși, Județul Bacău se delimitează din punct de vedere teritorial cu un număr de cinci unităţi 

administrativ-teritoriale aparţinând la două judeţe, după cum urmează: 

- la nord: comunele Costişa şi Români, jud. Neamţ; 

- la est: comuna Bahna, jud. Neamţ; 

- la sud: comuna Racova, jud. Bacău şi 

- la vest: comuna Blăgeşti, jud. Bacău. 

(3)În raport cu teritoriul judeţului Bacău, oraşul Buhuşi este localizat în extremitatea sa nord-estică, la 

limita acestuia cu judeţul Neamţ, la o distanţă rutieră de 24 km de reşedinţa de judeţ, respectiv 34 km faţă 

de municipiul Piatra Neamţ, la confluenţa cu pârâul Orbic, având o suprafață totală de 3306,66 ha, din care 

891 ha intravilan și 2112,66 ha în extravilan. De asemenea, legatura rutieră este dublată de cea feroviară 

între Bacău-Bicaz. 

(4) Orașul Buhuși, Județul Bacău are în componenţă un număr de 2 localităţi componente: Marginea – cod 

Siruta: 20796 și Runcu – cod Siruta:20803 și care sunt amplasate la Nord Est față de centrul orașului 

Buhuși. 

(5) Oraşul Buhuși, Județul Bacău potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul III 

(6)Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul aferent oraşului este situat pe malul stâng la Bistriţei, în 

zona de confluenţă a acesteia cu pârâul Orbic-Români, într-o zonă depresionară a Subcarpaţilor Moldovei, 

respectiv în sud-estul ulucului depresionar al Bistriţei, în zona de contact cu Podişul Moldovei. 

(7) Una dintre caracteristicile principale ale teritoriului oraşului Buhuşi este dată de către localizarea 

acestuia pe valea Bistriţei, pe o importantă arteră de circulaţie a bunurilor şi fluxurilor umane, între Bacău 

şi Piatra Neamţ. Un alt element definitoriu este poziţionarea într-un sit de terasă, pe o succesiune de trei 

terase ale Bistriţei, ceea ce face ca intravilanul să fie divizat morfologic prin două zone de versant care fac 

legătura între cele trei poduri de terasă, apărând astfel şi o toponimie specifică - „oraşul de sus”, care 

desemnează zona centrală actuală, în opoziţie cu zona mai joasă de pe terasa de luncă, unde funcţionează în 

principal zona industrială. 

  (8) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare dintre 

localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

   ART. 3 



(1)  Orașul Buhuși, Județul Bacău dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri și pârâuri, după cum 

urmează: pârâul Orbic (Români) şi al afluentului său Bodeşti, pârâul Runc,precum şi râul Bistrița. Datorită 

faptului că albia Bistriţei a fost amenajată hidroenergetic, riscul de inundaţii în zona de luncă este foarte 

redus, iar stabilitatea generală a terenului este bună, ceea ce explică valorificarea terenurilor pentru 

construcţii din această arie joasă. 

Celelalte două elemente ale reţelei hidrografice, pârâul Români şi afluentul său Bodeşti, se 

caracterizează din punct de vedere geomorfologic prin prezenţa unor albii înguste şi puternic meandrate, 

această morfologie a văii, combinată cu factorii hidro-climatici, favorizând producerea de inundaţii care 

adeseori cuprind în întregime luncile acestor pâraie. De asemenea, unele sectoare ale văilor celor două 

pâraie se caracterizează prin pante foarte ridicate, fapt care determină declanşarea unor procese 

geomorfologice actuale, cu un impact semnificativ asupra construcţiilor şi activităţilor urbane. 

    (2) Pe teritoriul Orașului Buhuși, Județul Bacău se regăsesc o floră şi faună diverse. 

    (3)  Orașul Buhuși, Județul Bacău dispune de o mare diversitate de soluri . 

Astfel, în cadrul orașului Buhuși, mai mult chiar, al depresiunii Bistrița, se pot identifica 

următoarele tipuri genetice de relief: structural, petrografic, fluvio-denudațional, fluvial și antropic. Dintre 

acestea, cel fluvial are o importanță covârșitoare deoarece dictează aspectul general al reliefului. 

a)Relieful fluvial are o dezvoltare apreciabilă în cadrul Depresiunii Bistriței, procesele fluviatile-de 

eroziune, de transport și de acumulare-având o intensitate deosebită atât de-a lungul Bistriței, cât și al 

afluenților ei. 

b)Albia minoră este cea mai nouă formă de relief fluviatil din cuprinsul văii Bistriței, fiind situată la nivelul 

cel mai de jos. Forma ei este influențată de mai mulți factori, cel mai important fiind eroziunea produsă de 

râul Bistrița. În urma amenajărilor hidroenergetice, numeroase brațe ale albiei minore sunt părăsite, 

condițiile de modelare a albiei au fost complet modificate și sensul evoluției acesteia, schimbat. 

În ceea ce privește structura albiei minore, acesta este modelată în aluviuni reprezentate prin prundișuri și 

bolovănișuri cu puține nisipuri. Zona de luncă a râului Bistriţa este bine dezvoltată, fiind dispusă în partea 

SSV a teritoriului administrativ urban, astfel încât limita intravilanului coboară în mai multe sectoare până 

în zona joasă de luncă, cu cote de cca. 220 m. Albia minoră are lăţimi de 100-300 m şi continuă în profil 

transversal prin două nivele de terasă de luncă (1-2 m, respectiv 2-4 m), prima dintre acestea prezentându-

se fie ca un nivel continuu, fie sub forma unor grinduri care pătrund în albia minoră, în timp ce terasa de 2-

4 m are o extindere fragmentară. 

c)Albia majoră (lunca) se desfășoară de ambele părți ale albiei minore și are lățimi variabile. În cadrul 

acesteia se evidențiază mai multe trepte de relief- în principal cele de 1-2 metri, de 2 metri și de 2-4 metri, 

delimitate de mici abrupturi. 

O altă formă a reliefului fluviatil bine reprezentată în cadrul teritoriului urban sunt terasele de 

versant, în acest areal fiind identificate un număr de 3 nivele de terasă (sau 5, conform studiului elaborat de 

OJSPA Bacău: 5-7 m, 40 m, 80-90 m, 100-110 m, respectiv 165-180 m). Suprafeţele topografice ale 

podurilor de terasă sunt separate prin abrupturi (frunţi de terasă) care se impun prin denivelări ce ating 30 

m, în cazul terasei de 40 m. Sub aspectul ponderii zonelor de terasă în cadrul intravilanului, se remarcă 

faptul că cea mai mare parte a teritoriului urban construit valorifică podurile de terasă. 

Astfel, corpul urban principal este extins majoritar pe primele două nivele de terasă, care, cu mici 

excepţii în cazul frunţilor de terasă (râpi), au o stabilitate generală bună - şi chiar foarte bună, în cazul 

terasei inferioare-, iar o parte din grupările gospodăreşti din partea nord-estică a oraşului se dezvoltă pe 

podul terasei superioare, care, datorită nivelului ridicat al stabilităţii şi al capacităţii portante, este deosebit 

de favorabilă pentru construcţii. 

Versanţii se extind în lungul văilor secundare (Români, Bodeşti) şi în zonele aferente frunţilor de 

terasă, fiind de regulă afectaţi de procese geomorfologice actuale (eroziune areolară, eroziune în adâncime, 

deplasări în masă). În funcţie de aceste procese, forma versanţilor este variabilă, fiind predominant concavă 

acolo unde versanţii sunt afectaţi de eroziune şi alunecări stabilizate, în timp ce în arealele cu alunecări 

active forma versanţilor este mixtă. 

Relieful creşte progresiv în altitudine către nord, făcându-se trecerea către zonele de culme, de 

regulă cu formă alungită şi profil larg convex la partea superioară, care ating altitudini maxime de cca. 450 

m în extremitatea nordică a teritoriului administrativ al oraşului (Dealul Siliştea, prelungit prin Piscul 



Bobeica). În zona de nord-vest a intravilanului se inserează între văile Bistriţei şi ale afluentului Români o 

culme alungită cu altitudine maximă de 295 m (dl. Crucii). 

(4) Resursele de subsol ale Orașului Buhuși beneficiază de rezerve foarte modeste de substanţe minerale 

utile. Din acest punct de vedere, putem vorbi doar de posibilitatea exploatării pământurilor argiloase, 

pretabile pentru producerea cărămizilor refractare din zona Costişa. De asemenea, în zonele de albie 

prezintă interes exploatarea straturilor de nisip şi pietriş, pentru uzul imediat al locuitorilor din zonă. 

(5) Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a se regăsesc 

în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

ART. 4. (1) Orașul Buhuși a fost înființat în anul 1930, când a primit statutul de oraș, după ce în anul 1921 

Buhușiul devenise comună urbană. 

(2) Prima atestare documentară a satului Bodești (Buhuși) a avut loc la data de 09 noiembrie 1438. 

(3) Evoluția istorică a Orașului Buhuși se regăsește în anexa nr.4 la Statut. 

ART. 5.  

(1) Populația orașului Buhuși numără în prezent 22.815 locuitori, așa cum reiese din informațiile furnizate 

de către Institutul Național de Statistică în luna iulie 2020. 

Conform ultimului recensământ al populației efectuat în anul 2011, populația stabilă a orașului Buhuși 

număra 14.562 de locuitori. 

(2) Componența și structura populației, se regăsește în anexa nr.5 la prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării 

dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu 

administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 

 

 CAPITOLUL II 

    Autorităţile administraţiei publice locale 

 

ART.6. 

(1)Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a.1 Consiliul Local al Orașului Buhuși reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul unității 

administrativ-teritoriale Buhuși și este format din 19 membri. 

a.2 Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 

centrale. 

 a.3 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

   * atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

   * atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 

   * atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

  * atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

  * atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

b.1. Primarul Orașului Buhuși – ca autoritate executivă al UAT Buhuși – în persoana dlui Vasile 

Zaharia. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi 

hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin 

pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai 

autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului 

judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

b.2. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), 

primarul are în subordine un aparat de specialitate. 

b.3. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu 

funcţionari publici şi personal contractual. 

b.4. Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local. 



b.5. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra 

tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond sau de formă 

asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se 

consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei. 

b.6. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă 

unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 

române şi străine, precum şi în justiţie. 

c.1. La nivelul Orașului Buhuși, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Dan Teslariu. 

c.2. Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al 

acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate 

delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

c.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia 

de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de 

viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

c.4. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care 

mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei 

normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 

(2) Apartenența politică a celor 19 consilieri locali este următoarea: 

TESLARIU DAN                                    -  consilier PSD; 

TESLARU VASILE                                -  consilier PSD; 

BUCULEI VASILE DANIEL                -  consilier PSD; 

ȘARBAN GHEORGHE                         -  consilier PSD; 

ZAVATE ADRIAN                                -  consilier PSD; 

SCRIITORU OVIDIU                            -  consilier PSD; 

LĂZĂROIU ADRIAN                           -  consilier PNL; 

FLENCHIA SORIN                                -  consilier PNL; 

DORNESCU GHEORGHE                    -  consilier PNL; 

OLARU CIPRIAN EMILIAN                -  consilier PNL; 

POBEREZNIC SANDU                          -   consilier PNL; 

TURCEA IONEL                                     -  consilier PRO ROMÂNIA; 

ROTARU RĂZVAN SEBASTIAN        -  consilier PRO ROMÂNIA; 

PINTILIE CONSTANTIN CRISTIAN   -  consilier PRO ROMÂNIA; 

BURHUI FLORIN BOGDAN                 -  consilier PRO ROMÂNIA; 

URSU BOGDAN CONSTANTIN           - consilier PRO ROMÂNIA; 

VINCA DORU                                          -  consilier PMP; 

MIHALCEA SPIRIDON                         -  consilier PMP; 

COJOCARU CRISTIAN                         -  consilier ALDE; 

(3) Constituirea Consiliului Local al Orașului Buhuși s-a constituit prin Ordinul Prefectului Județului 

Bacău nr.458/02.11.2020. 

ART.7. 

 (1) Autoritatea publică locală a Orașului Buhuși are dreptul de a conferi titlul de cetățean de onoare 

persoanelor fizice române sau străine pentru persoane sau personalități care se găsesc în una din 

următoarele situații: 

a)personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra 

dezvoltării orașului Buhuși și a imaginii acestuia; 

b)personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Orașului Buhuși, în țară și 

străinătate; 

c)persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin 

sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în orașul Buhuși; 

d)persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire 

simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor orașului Buhuși; 



e)foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea 

unei imagini pozitive a orașului Buhuși în lume; 

f)sportivi din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale; 

g)alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. 

(2)   Autoritatea publică locală a Orașului Buhuși are dreptul de a retrage titlul de cetățean de onoare 

persoanelor fizice române sau străine care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime 

împotriva umanității, fapte penale; 

b) au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea situației 

juridice. 

(3) Autoritatea publică locală are dreptul de a conferi certificatul de fiu/ fiică a Orașului Buhuși, 

persoanelor fizice române sau străine pentru aceleași persoane sau personalități prevăzute la alin.1. 

(3) Criteriile potrivit cărora Consiliul Local al Orașului Buhuși au dreptul de a conferi și de a retrage titlul 

de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru 

acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică a Orașului Buhuși, se regăsesc în Anexa 6 la prezentul Statut. 

   

  CAPITOLUL III 

    Căi de comunicaţii 

 

ART.8.  

Raza teritorială a Orașului Buhuși este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre următoarele rețele 

de transport, potrivit prevederilor privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare: 

a)rețeaua rutieră; 

b)rețeaua de căi ferate; 

c)rețeaua de transport combinat;  

(2)Rețeaua de transport prevăzută la alin.(1) lit.a)este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes 

național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt 

prezentate în anexa nr. 7.a la prezentul statut. 

(3)Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu 

modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes local, pe 

trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7.b la prezentul statut.  

 

 CAPITOLUL IV 

    Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a UAT Orașul Buhuși 

 

 

ART.9.  

(1)Rețeaua școlară de la nivelul Orașului Buhuși, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat 

preuniversitar, acreditate, precum și furnizori de educație.  

(2) Pe raza teritorială a Orașului Buhuși își desfășoară activitatea un număr total de  10 unități de 

învățământ de stat preuniversitar. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 8 la 

prezentul statut. 

(4)UAT -Orașul Buhuși susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) 

potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.  

ART.10.  

(1) Pe raza teritorială a Orașului Buhuși îşi desfăşoară activitatea un număr de 4 instituţii de cultură. 

  (2) Pe raza teritorială a Orașului Buhuși se organizează un număr de aproximativ de 20 manifestări 

culturale anuale. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869


  (3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în 

anexa nr. 8 la prezentul statut. 

(4) Orașul Buhuși participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 

ART. 11 

 (1) Pe raza teritorială a Orașului Buhuși se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistenţă 

medicală, după caz: 

    a) asistenţă medicală profilactică şi curativă; 

    b) asistenţă medicală de urgenţă; 

    c) alte servicii de asistenţă medicală şi prestaţii autorizate conform legii. 

    (2) Orașul Buhuși participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică de la bugetele 

locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, 

potrivit legii. 

    (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 

    a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi, centre de diagnostic şi 

tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi 

private, după caz; 

    b) unităţi sanitare publice cu paturi. 

    (4) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin unităţi specializate de 

urgenţă şi transport sanitar publice, precum şi prin structuri de primire a urgenţelor, organizate în acest 

scop. 

(5) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în anexa 

nr. 8 la prezentul statut. 

    ART. 12   

  (1) Pe raza teritorială a Orașului Buhuși se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea 

asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Unitatea administrativ teritorială a Orașului Buhuși asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor 

sociale prevăzute la alin. (1). 

    (3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de UAT – Orașul Buhuși se regăseşte în anexa nr. 8 la 

prezentul statut. 

   ART. 13 

    (1) Pe raza teritorială a Orașului Buhuși îşi desfăşoară activitatea în media audiovizuală, o televiziune 

locală , conform anexei nr.8 la prezentul statut. 

    ART. 14 

    (1) Pe raza teritorială a  Orașului Buhuși îşi desfăşoară activitatea, un număr de 5 cluburi ale copiilor, 

cluburi sportiv-şcolare și asociaţii sportive, după caz. 

  (2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 8 prezentul statut. 

  

 CAPITOLUL V 

    Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale a Orașului Buhuși 

 

    ART. 15 

    Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, 

precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul UAT – Orașul Buhuși 

 

  ART. 16 

(1) Patrimoniul Orașului Buhuși, Județul Bacău este compus din bunuri mobile și imobile ce aparțin 

domeniului public și privat al localității, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter 

patrimonial. 



(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul public al Orașului Buhuși, Județul Bacău este întocmit și 

atestat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/22.02.2001, care a stat la baza emiterii HGR 

nr.1347/2001 (Anexa nr.4), modificată și completată prin HGR nr. 1476/2008 și domeniul public fiind 

actualizat prin mai multe hotărâri adoptate de Consiliul Local Buhuși, ultima fiind HCL nr. 117/28.06.2018 

- în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul privat al Orașului Buhuși, Județul Bacău este întocmit și 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/26.04.2018, modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.154/27.09.2018. 

(4) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Orașului Buhuși se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a Primăriei, respectiv pe 

www.primariabuhusi.ro, în secțiunea dedicată acestui statut.  

 

                                                                        CAPITOLUL VII 

    Serviciile publice existente 

 

ART. 17 

    Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Orașului Buhuși, Județul Bacău sunt: 

    a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de către SC “Compania Regională de Apă” 

SA Bacău (C.R.A.B) 

    b) serviciul public de transport, după caz, furnizat de “SC ALEXDOMAT” SRL Buhuși. 

De asemenea, pe ruta Buhuși – Bacău și retur serviciul de transport este asigurat de către SC “NORMANS 

IMPEX” SRL Bacău iar pe ruta Buhuși – Piatra Neamt și retur serviciul de transport este asigurat de către 

“SC MEGA TRAVEL” SRL Piatra Neamț; 

   c) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC “GYNDANY IMPEX” SRL Buhuși 

   d) serviciul public de iluminat; 

  e) alte servicii publice, cum ar fi cel de dezinsecție/deratizare, prin SC “RENTOKILL” SRL Buhuși, 

ecarisaj (Asociația “LUPII TINERI” Buhuși, deszăpezire ( SC “DDD SERV” SRL Buhuși). 

ART. 18 

    Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Orașului Buhuși sunt furnizate de către 

SC  DELGAZGRID SA și TRANS ELECTRICA SA, prin mai mulți operatori autorizați de către ANRSC 

pe piața energiei. 

ART. 19 

    Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Orașului Buhuși este asigurată de către SC  

DELGAZGRID SA și TRANS ELECTRICA SA, prin mai mulți operatori autorizați de către ANRSC pe 

piața gazului metan 

ART. 20 

    Serviciul public de administrare a domeniului public al orașului Buhuși este furnizat și asigurat de către 

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, serviciul public, fără personalitate juridică din 

subordinea Consiliului Local Buhuși. 

 

 

 CAPITOLUL VIII 

    Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local 

 

    ART. 21 

    (1) UAT Oraşul Buhuși atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de interes public 

local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliului local, se propune atribuirea ca denumire a 

unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 
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schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi 

avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin hotărâre 

a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate 

instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL IX 

    Societatea civilă, respectiv partidele politice, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi 

desfăşoară activitatea în UAT Orașul Buhuși 

 

ART. 22  

(1) Orașul Buhuși realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii 

şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării 

unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii. 

    (2) Orașul Buhuși acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local, regional, 

naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ-

teritoriale. 

    (3) Orașul Buhuși poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.03.2016. 

    (4) Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza 

teritorială a Orașului Buhuși se regăseşte în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

ART. 23 

(1) Pe teritoriul UAT -Orașul Buhuși, Județul Bacău își desfășoară activitatea un număr de 10 partide 

politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 

14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Orașul Buhuși se găsește în anexa nr. 10 la 

prezentul statut. 

ART. 24 

(1) În Orașul Buhuși, Județul Bacau își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: 

a. 5 biserici, cult ortodox: Biserica „Sfântul Nicolae”, Biserica „Sfânta Înviere”, Biserica „Sfinții 

Trei Ierarhi”, Biserica „Sfântul Gheorghe” Orbic, Biserica „Schimbarea la Față”. 

b. o biserică cult romano – catolică „Înălțarea Sfintei Cruci”. 

c. case de rugăciuni - alte culte (adventist, penticostal, martorii lui Iehova, baptiști, mezaic). 

d. două Mănăstiri – Ciolpani și Runcu. 

e. o biserică din lemn ,,Sf Neculai’’, monument istoric situat în Ciolpani. 

           

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa 

nr. 10 la prezentul statut.  

 

 CAPITOLUL X 

    Participare publică 

 

    ART. 25 

    Populaţia din Orașul Buhuși, Județul Bacău este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de 

interes local sau judeţean, după caz, astfel: 

    a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii; 

    b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe cartiere şi/sau zone ori străzi; 

    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 
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    d) prin participarea la şedinţele consiliului local; 

  e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al consiliului. 

  ART. 26 

    (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se 

realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, 

cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate localităţile componente ale oraşului ori numai în unele 

dintre acestea. 

 

  CAPITOLUL XI 

    Cooperare sau asociere 

 ART. 27  

Orașul Buhuși, Județul Bacău se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public 

sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 28 

Orașul Buhuși, Județul Bacău aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

    (2) Orașul Buhuși a aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău.  

ART. 29 

    Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care 

se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau 

tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

 

    CAPITOLUL XII 

    Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

    ART. 30 

    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr._____________ 

    ART. 31 

    Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Orașului Buhuși, Județul Bacău sau a anexelor 

acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative. 

    ART. 32 

  Prezentul statut şi anexele acestuia, se actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la 

nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an. 
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Orașul Buhuși se află în zona de suprapunere a ariilor de influență a municipiilor 

Bacău și Piatra Neamț, relațiile acestuia cu cele două municipii manifestându-se la nivel 

economic și social. 

Orașul Buhuși este situat în nord-vestul județului Bacău , la o distanță de cca. 25 km 

de municipiul Bacău și cca. 34 Km de municipiul Piatra Neamț. Orașul este traversat de 

drumul național DN 15 Bacău-Piatra Neamț și racordat la calea ferată Bacău-Bicaz. 

Drumurile județene ce traversează orașul asigură legătura acestuia cu localitățile învecinate. 

 Conform ”Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău”, orașul Buhuși este 

singura localitate urbană care face parte din zona de influență a municipiului Bacău , alături 

de 34 de comune. 

Orașul include corpul urban propriu-zis, împărțit funcțional în câteva cartiere, la care 

se adaugă grupări de locuințe disjuncte (trupuri) și anume: Runc Pârâu, Runc Sat vacanță, 

Marginea, Tudoreni, Orbic, Ciolpani, Mocani. 

 

 Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Buhuși se ridică la 

14.562 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 18.746 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (81,29%), cu o 

minoritate de romi (8,68%). Pentru 9,8% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(88,11%), cu o minoritate de romano-catolici (1,28%). Pentru 9,79% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. Urmatorul recenământ o să fie efectuat în 2022. 

Conform Institutului Național de Statistică, în luna iulie 2020, populația orașului 

Buhuși număra 22.815 locuitori, din care 11.160 persoane de sex feminin și 11.826 

persoane de sex masculin.  

 Conform legii 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național – secțiunea a IV-a -Rețeaua de Localități, orașul Buhuși este un oraș de rang III. 

  Principalele tipuri de fluxuri sunt cele pentru servicii de învățământ mediu și 

universitar, servicii speciale de sănătate, aprovizionare cu produse de larg consum. 

       În prezent, având în vedere evenimentele politice, sociale, economice, care s-au 

manifestat în țară, implicit și în Buhuși, orașul este caracterizat ca un oraș mic, cu servicii 

de nivel local, oraș monoindustrial în curs de recalificare. 

 Orașul Buhuși are o suprafață administrativă de 3934,613 ha, din care suprafata 

intravilana existenta conform P.U.G. 2001 este de 894 ha (22,72%), conform 

documentatiei P.U.G cu referire la terenuri intrate in intravilan din 2001 pana in 2017 – 905 

ha (23%), restul fiind reprezentat de extravilan. 
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Sector primar 

   Agricultura  

 Suprafața agricolă de care dispune orașul Buhuși, este de 2464,88 (62,64%) ha, 

diferenta fiind neagricol.  

 Ponderea cea mai mare este deținută de suprafețele arabile (cca. 70%), urmate de 

pășuni, dar cu un procentaj substanțial inferior (cca. 27%). Suprafețele de teren aferente 

viilor și livezilor, însumând 14 ha reprezintă doar 0,5% din terenul agricol, fiind suprafețe 

existente în extravilanul localității. Există și în intravilanul orașului niște mici parcele 

plantate cu vii și livezi, ele nefiind însă cuantificate aici. 

 Populația ocupată în agricultură este de cca. 350 persoane (4,3% din populația activă 

totală și 12,1% din numărul de salariați). Cu siguranță numărul persoanelor care efectuează 

munci agricole este mai mare decât cel prezentat ținând cont de cei care prestează aceste 

activități în gospodăriile personale. 

 

             Silvicultura și gospodărirea apelor 

   Suprafața acoperită cu păduri este de cca.  470 ha din care 419,47 ha reprezintă, 

conform Anexei 3 la legea 165/2013 fond forestier de stat (proprietate publică) aflată în 

administrația Ocolului Silvic Fântânele, Direcția Silvică Bacău, Regia Națională a 

pădurilor. 50,53 ha reprezintă fond forestier proprietate privată. 

 Suprafața acoperită cu păduri se află în administrarea Romsilva, Direcția Silvică 

Bacău, Ocol Silvic Fântânele, unitatea administrativă Racova. 

 Suprafața totală ocupată cu ape este de 73 ha (1,8% din total administrativ). Această 

suprafață include totalitatea terenurilor ocupate de rețeaua hidrografică a Bistriței și a 

afluenților săi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1- Limita U.A.T. orașul Buhuși   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2: Suprafața intravilană a orașului Buhuși 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexa 3 - Suprafața extravilană a orașului Buhuși 
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                                                                                               ANEXA 3 la statut 

 

 

    Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale a Orașului Buhuși 

 

 

    I. Hidrografia ORAȘUL BUHUȘI este reprezentată, după caz, de următoarele râuri, 

pârâuri, lacuri etc. 

 

    a) Râuri 

 Orașul Buhuși este tranzitat de un singur râu, râul Bistrița cu o lungime de 8,7 km pe 

teritoriul UAT și un număr de trei pâraie: 

Pârâul Români, are o lungime de cca. 7 km pe teritoriul oraşului Buhuşi 

Pârâul Bodeşti, are o lungime a cursului principal de 5 km pe teritoriul orașului Buhuși și 

Părâul Runc  care pornește din extremitatea nordică a teritoriului urban și  continuă spre est, 

către comuna Racova. 

   

        b) Lacuri 

Lacul de acumulare Racova care se întindea și pe teritoriul UAT Buhuși a fost dezafectat în 

vederea transformării integrale a uzinei UHE Racova în centrală de derivație fără acumulare 

proprie,  prin amenajarea unui canal de derivației cu o lungime de 3107 m  care  să preia 

debitele uzinale de la CHE Buhuși  din amonte spre canalul de aducțiune al UHE Racova. 
 

 

    II. Flora ORAȘULUI BUHUȘI este reprezentată, în principal, de următoarele specii de 

plante: 

- Vegetaţia forestieră este reprezentată prin etajul gorunului şi fagului în zona înaltă de pe 

dealul Runc,  

- Vegetația de silvostepă cuprinde asociaţii ierboase, predominante fiind coada-şoricelului 

(Achillaea millefolium), sânziana (Galium verum), pelinul (Artemisia absintium), peliniţa 

(Artemisia austriaca) şi o serie de specii de graminee (pir, păiuş, trifoi roşu, etc.), în 

combinaţie cu specii arboricole şi arbustive. 

-   pe suprafeţele afectate de exces de umiditate se dezvoltă formaţiuni de stuf (Phragmites) 

şi rogoz (Carex). 

- arealul unde se conservă în bună măsură ecosistemele naturale este  Rezervaţia naturală 

Codrii Seculari Runc. Aici vegetaţia este constituită din asociaţia Carpino-Fagetum, cu o 

consistenţă a arboretumului aproape plină. Stratul arborescent este alcătuit predominant din 

fagi, în vârstă de peste 120 ani, cu diametrul de 60-80 cm şi o înălţime de 30-40 m. Stratul 

arbustiv este slab reprezentat. În cadrul rezervaţiei sunt întâlnite o serie de specii arboricole 

de recunoaştere de Fagus, Carpinus, Acer, precum şi o varietate de specii erbacee (Alliaria, 

Aegopodium, Carex, Myosotis) şi arbustive (Coryllus avellana, Hedera helix). 

 

III. Fauna care trăieşte pe teritoriul ORAȘULUI BUHUȘI este reprezentată, în principal, 

de următoarele specii: 



Fauna este cea corespondentă zonelor vegetaţiei de silvostepă şi pădure de foioase. 

Pentru zona de pădure sunt caracteristice unele specii de mamifere (căprioara, veveriţa, 

mistreţul, vulpea) şi păsări, printre care ciocănitoarea, gaiţa, coţofana precum şi unele 

migratoare ca mierla şi privighetoarea,  

În aria de silvostepă predomină cârtiţa şi rozătoarele, iar dintre păsări, cârsteiul de pajişte, 

pasărea ogorului, codobaturile şi ciocârlia de câmp. 

În lunca Bistriţei mai pot fi văzute primăvara şi toamna cocori şi raţe sălbatice. Fauna 

ecosistemelor acvatice specii de peşti de apă curgătoare din zona deluroasă, printre care 

cleanul, carasul, bibanul, mreana. 

În cadrul rezervaţiei au fost inventariate, dintre mamifere, 28 de specii, dintre care 

reprezentative sunt Cervus dama, Felis silvestris şi Muscardinius avellanarius, iar dintre 

păsări, nu mai puţin de 74 de specii, cele mai reprezentative fiind Ciconia nigra, Columba 

palumbus, Dendrocopos minor Dryocopus martius, Philoscopus sibilatrix şi Prunella 

modularis. 
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ANEXA  nr.4 la Statut 
 

Câteva evenimente care au jalonat evoluţia spaţială a oraşului Buhuşi sunt, în ordine cronologică: 

- cumpărarea moşiei Bodeşti de către familia Buhuş în sec. al XV-lea şi stabilirea curţii boiereşti; 

- în jurul anului 1800, mutarea nucleului urban reprezentat de curtea familiei Buhuş, situat iniţial pe 

teritoriul satului Bodeşti, într-o zonă mai înaltă, pe terasa a IIa a Bistriţei (partea înaltă a oraşului), 

împreună biserica, grajdurile şi mahalaua ţiganilor robi; 

- acordarea funcţiei de târg pentru aşezarea Bodeşti, cu „6 iarmaroace pe an, precum şi zi de târg în fiecare 

duminică” prin cele două hrisoave din 1819 şi 1823, care a condus la stabilirea în zonă a unui număr din ce 

în ce mai mare de comercianţi şi meşteşugari şi formarea nucleului comercial în oraşul de sus; 

- separarea târgului Buhuşi de satul Bodeşti, pe teritoriul căruia s-a format; 

- extinderea târgului până la înglobarea fostului nucleu Bodeşti - în 1864, târguşorul Buhuşi împreună cu 

Bodeştii însumau 549 de case şi două biserici; 

- în anul 1876 Mihail Kogălniceanu vinde fabrica de postav lui Eugen Alcaz; 

- înfiinţarea Fabricii de Postavuri în anul 1885 de către colonelul Eugen Alcaz, întreprindere care va 

schimba destinele acestei așezări; 

- dezvoltarea ulterioară a fabricii, care devine motorul dezvoltării economice şi sociodemografice a 

târgului, împrimându-i acestuia o funcţie industrială; 

- la începutul secolului al XX-lea, spaţiului urban îi lipseşte unitatea urbanistică, dezvoltarea este de tip 

spontan cu o morfologie tentaculară în lungul drumurilor principale şi un amestec de elemente urbane (în 

zona industrială şi comercială) şi rurale (în ariile marginale); 

- primirea statutului de comună urbană în 1921 şi creşterea substanţială a populaţiei şi subsecvent a 

numărului de locuinţe - de la cca. 750, câte au fost recenzate în 1912, la 2464 în 1930, însă densităţi umane 

ridicate, tipic urbane, se înregistrau doar în zona centrală, în timp ce în zonele limitrofe locuirea era de tip 

rural, dispersat, cu parcele agricole înserate între gospodării; 

- dezvoltarea unor servicii urbane - sanitare, edilitare (iluminat public, staţia de pompare a apei, pietruirea 

unor strazi), educaţional-culturale (şcoli, cinematograf, cămin cultral, bibliotecă); 

- perioada celui De-al Doilea Război Mondial, care a marcat o dinamică negativă, prin depopulare, 

închiderea unităţilor industriale şi comerciale, distrugerea unor elemente ale fondului construit, etc. 

- în anul 1930 Buhușiul primește statutul de oraș; 

- după 1950, remodelarea urbană, în cadrul planurilor de sistematizare, prin demolarea centrului vechi al 

oraşului, tipic târgurilor moldoveneşti, cuprinzând mai ales case evreieşti în front continuu, cu dugheană la 

stradă şi ridicarea cvartalelor de blocuri în aria centrală (şi cea mai favorabilă morfologic pentru astfel de 

edificii), lărgirea străzilor şi extinderea reţeţelor edilitare; 

- plecarea progresivă a populaţiei evreieşti, care a constituit multă vreme elementul cel mai dinamic al 

oraşului sub aspect economic, rămânând doar unele elemente de patrimoniu arhitectural care să ateste rolul 

acesteia în trecut. 

Perioada postdecembristă a avut drept caracteristică principală dizolvarea proprietăţii de stat şi 

restabilirea proprietăţii private asupra terenurilor şi imobilelor, care a condus, pe de o parte, la sistarea 

construirii de blocuri, contrabalansată, în schimb, prin extinderea zonelor construite în ariile periferice, cu 

habitat individual (Orbic, Runc, Bodeşti, Marginea), care sunt cele mai dinamice sub aspect imobiliar. 

Concomitent, procesul de trecere la economia de piaţă a avut drept efect reducerea dramatică 

a activităţii industriale locale, printr-o aşa-numită restructurare a activităţilor industriale ce 

susţineau creşterea oraşului, astfel încât activitatea unor unităţi a fost sistată în cele din urmă, iar 

altele funcţionează la parametri foarte reduşi comparativ cu perioada de dinainte de 1990, cum este 

cazul S.C. STOFE SA (fosta Fabrică de stofe). 
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                                                                                                          ANEXA  nr.5 la Statut 

 
Conform Institutului Național de Statistică, în luna iulie 2020, populația orașului Buhuși număra 22.815 

locuitori, din care 11.160 persoane de sex feminin și 11.826 persoane de sex masculin.  

În urma ultimului recensământ efectuat în anul 2011, populaţia stabilă a oraşului număra 14562 de 

persoane. 

Conform datelor statistice disponibile, care acoperă un ecart de peste 150 de ani, apare evidentă o 

dinamică pozitivă continuă între 1850 (anul primei recenzii oficiale) şi 1999 (cf. Datelor furnizate de DJS 

Bacău şi PUG Buhuşi, 2000), acesta fiind anul în care populaţia stabilă a oraşului Buhuși atinge cota 

maximă – aproape 22.000 de locuitori. 

Deşi după 1989, ritmul de creştere a populaţiei s-a redus comparativ cu perioada anterioară, datorită 

unui complex de factori de natură politică (liberalizarea legislaţiei privind întreruperile de sarcină) sau 

socio-economică (privatizarea, redimensionarea activităţii unor întreprinderi şi disponibilizările 

subsecvente, migraţia rurală), trendul general a fost totuşi pozitiv, aşa cum se remarcă şi în analiza 

populaţiei din cadrul PUG Buhuşi, 2000. 

În perioada următoare, însă, pe fondul manifestării lipsei locurilor de muncă, reducerea populaţiei 

totale a fost substanţială, astfel încât cei 10 ani care au urmat (1999-2009), deficitul total a fost de nu mai 

puţin de 3247 de persoane, respectiv o scădere cumulată de 14,8%, pe parcursul întregii perioade.  

La Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, 2.507 locuitori cu domiciliul 

în Orașul Buhuși absenţi, dintre care 2.239 pe termen scurt (sub 1 an), iar 268 pe termen lung. Aceştia 

reprezintă 14,68% din populaţia cu domiciliul în localitate, fără a mai adăuga aici şi persoanele plecate care 

nu au mai putut fi recenzate, pentru că nici un membru al familiei nu a rămas în localitate. Spre comparaţie, 

la nivel judeţean ponderea celor plecaţi era mai mică (14,2% din populaţia totală), majoritatea fiind plecaţi 

pe termen lung. Dintre cele 2.507 persoane plecate, 1.215 persoane erau de sex masculin (48,5%), iar 1.292 

persone de sex feminin (51,5%). Pe de altă parte, 803 persoane (32% din total) erau plecaţi în altă localitate 

din ţară, iar 1.704 persoane (68%) în altă ţară. Prin urmare, putem concluziona că fenomenul migraţiei 

externe a luat amploare şi la nivelul Orașului Buhuși,chiar la o scară mai mare în comparaţie cu Judeţul 

Bacău în ansmablul său, confruntat cu o migraţie masivă a forţei de muncă către alte state din Uniunea 

Europeană (Italia,Spania,Franţa, Grecia, etc.). 

Pe de altă parte, locuitorii orașului migrează, în general, pe termen scurt, în timp ce la nivelul 

judeţului predomină migraţia pe termen mai mare de un an. Din perspectiva structurii etnice a populaţiei, 

11837 dintre locuitori sunt români, 1264 romi, 9 maghiari, 14 germani iar restul sunt de altă etnie sau nu au 

dorit să şi-o declare. Faţă de recensământul din 2002, se constată o scădere a tuturor etniilor, cu excepţia 

celei de etnie romă, care a crescut şi a cărei pondere în populaţia totală a crescut pe fondul unei fertilităţii 

triple faţă de cea a populaţiei majoritare. De menționat este și faptul că, încă de la mijlocul secolului al 

XIX-lea, în oraș a existat o comunitate evreiască importantă, care a rezistat până la instalarea 

comunismului. Din totalul locuitorilor, 99,7% dintre locuitori vorbesc limba română, 0,1% limba maghiară, 

0,1%limba romani, iar 0,1% altă limbă (germană, greacă, etc.). 

Astfel, populația orașului poate fi împărțită în trei mari grupe: 

- grupa tânără – în care se încadrează populația cuprinsă între 0 și 14 ani - este neproductivă și 

deține și aproape 17,28% din totalul populației; 

- grupa adultă- formată din populația cuprinsă între 15 și 59 de ani  - este productivă și 

neproductivă, reprezentând cel mai mobil sector al populației, cu o pondere de 56,21% din total; 

- grupa vârstnică – din care face parte populația de peste 60 de ani – este nonproductivă în 

majoritate, reprezentând 26,50 % din populația orașului. 

Următorul recensământ al populației va avea loc anul acesta, respectiv în anul 2022. 
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                                                                                                           ANEXA nr.6 la Statut                                                                                 

 

Procedura privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Orașului 

Buhuși“,respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică aOrașului Buhuși“ 

 

 

Articolul 1 Titlul de „Cetățean de onoare al Orașulu iBuhuși“, denumit în continuare Titlu 

reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Orașului Buhuși. 

Articolul 2 Certificatul de „Fiu/fiică a Orașului Buhuși“, denumit în continuare Certificat 

reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Orașului Buhuși persoanelor 

născute în orașul la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Articolul 3 Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a)primarului; 

b)consilierilor locali; 

c)unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Orașul Buhuși. 

Articolul 4 (1) Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, 

naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

(2) Titlul se acordă după caz: 

a)în timpul vieţii celui în cauză; 

b)post-mortem; 

Articolul 5 Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a)sunt personale; 

b)sunt netransmisibile; 

c)reprezintă un drept al titularului; 

d)au valabilitate nedeterminată. 

Articolul 6 Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane 

sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a)personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta 

asupra dezvoltării orașului Buhuși și a imaginii acestuia; 

b)personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Orașului 

Buhuși, în țară și străinătate; 

c)persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de 

grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în orașul Buhuși; 

d)persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs 

o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor orașului Buhuși; 

e)foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport 

la realizarea unei imagini pozitive a orașului Buhuși în lume; 

f)sportivi din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 

internaționale; 

g)alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. 

Articolul 7 Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

a)condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, 

crime împotriva umanității, fapte penale; 



b)care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după 

clarificarea situației juridice. 

Articolul 8 (1)Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului 

prin depunerea unui dosar la Registratura Primăriei orașului Buhuși. 

(2)Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

a)actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b)curriculum vitae (în original); 

c)certificat de cazier judiciar (în original); 

d)actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu 

originalul).(3)Dosarul prevăzut la alin.(1)cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel 

puțin următoarele înscrisuri: 

a)actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b)curriculum vitae (în original). 

(4)Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al 

UAT Orașul Buhuși proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și 

dosarul prevăzut la alin. (2) sau(3). 

(5)Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor 

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 

extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în 

curs.(9) Decernarea Titlului se face de către primarul orașului Buhuși, în cadrul ședințelor 

ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Buhuși. 

(10)Acordarea Certificatului se face de către primarul orașului Buhuși, în cadrul unei 

festivități care se organizează de către primar. 

Articolul 9 Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a)președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b)primarul orașului Buhuși prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii 

Hotărârii Consiliului Local nr. __________; (Se va completa cu numărul hotărârii 

consiliului local prin care s-a adoptat acordarea Titlului.) 

c)primarul orașului Buhuși. înmânează diploma de „Cetățean de onoare al Orașului Buhuși“ 

persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d)ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e)pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului; 

f)laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în 

Cartea de onoare a Orașului Buhuși. 
 

Articolul 10 Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870


a)dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Orașului Buhuși la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b)dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al 

Orașului Buhuși sau în care acesta este coorganizator; 

c)dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din orașul Buhuși; 

d)dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituțiile aflate în subordinea consiliului local; 

e)alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului  

Orașului Buhuși.  

Articolul 11 Drepturile prevăzute la art.10 încetează în următoarele situații: 

a)decesul titularului; 

b)retragerea Titlului. 

Articolul 12 Titlul se retrage în următoarele situații: 

a)atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 

b)atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură orașului 

Buhuși, locuitorilor săi sau țării. 

Articolul 13 Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Orașului Buhuși, după 

următoarea metodologie: 

a)este sesizat Consiliul Local al Orașului Buhuși de către persoanele menționate la art. 3; 

b)dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c)retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate 

absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d)la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 

Articolul 14 Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea orașului Buhuși. 

Articolul 15 Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță 

cu numele acestuia. 

Articolul 16 Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în 

format electronic pe pagina de internet a Primăriei orașului Buhuși, respectiv pe 

www.primariabuhusi.ro. 

Articolul 17 Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit 

brevet, semnat de către primarul orașului Buhuși.                
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  ANEXA 7.a 

    la statut 

                            Reţeaua rutieră de pe raza administrativă a U.A.T.Buhusi 

 

 Drumuri de interes naţional 

 

    1. Autostrăzi 

        Autostrada    - 0 km 

 

    2. Drumuri expres  - 0 km 

 

    3. Drumuri internaţionale «E» 

     

    4. Drumuri naţionale principale   - 0 km 

        Drumul naţional 

 

        DN 15  Turda – Bacau  - 5,8 km 

     

     5. Drumuri naţionale secundare  - 0 km 

     

 Drumuri de interes judeţean 

         Drumul judeţean  DJ 158    Buhusi - lim.jud.Neamt   - 5,33 km 

         Drumul judetean  DJ 156 B Buhusi  - Basasti             - 0,80 km  

         Drumul Judetean  DJ 156 H Buhusi - Runc                 - 2,38 km 

         Total 8,51 km 

 

Drumuri de interes local 

  

 Drumuri comunale 

 

        Drumul comunal  DC1A  Buhusi – Ciolpani   - 2,5 km 

        Drumul Comunal   DC 2  Buhusi - Marginea   - 2,8 km 

        Drumul Comunal   DC 3  Buhusi – Racova      - 0,914 km 

 

        Total 6,214 km 

         

     D. Drumuri vicinale 

     

        Lungime totala drumuri vicinale  = 1,26 km  din insumarea a trei drumuri 

 

     E. Străzi 

     

    Lungime totala strazi = 52,26 km 

    Numar total strazi = 58 



 

 

 

   ANEXA 7.b 

 la statut 

 

 

    Reţeaua de căi ferate 

de pe raza administrativă a U.A.T.Buhusi 
    
 

 

Linia c.f. 507  Bacau - Bicaz   

Lungime pe raza UAT Buhusi = 5,00 km 
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                                                                                              ANEXA nr.8 la Statut                                                                              

  

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, 

asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

 

I. Instituțiile din domeniul educației și cercetării care își desfășoară activitatea pe raza orașului Buhuși sunt 

după cum urmează: 

Nr.Crt Denumirea Unității 

de  învățământ 

Statut Unitatea de învățământ 

cu personalitate jur. 

căreia îi aparține unit.de 

învățământ 

Localitate Adresa Forma de 

proprietate 

1. Liceul Teoretic “Ion 

Borcea” Buhuși 

 PJ Liceul Teoretic “Ion 

Borcea” Buhuși 

Buhuși Str.Tineretului 

nr.3 

Publică de 

interes național 

și local 

2. Școala Gimnazială 

“Mihai Eminescu” 

PJ Școala Gimnazială 

“Mihai Eminescu” 

Buhuși Str.Tineretului 

nr.1 Bis 

Publică de 

interes național 

și local 

3. Grădinița cu Program 

Normal nr.6 

AR Școala Gimnazială 

“Mihai Eminescu” 

Buhuși Str.Bradului, 

nr.84 

Publică de 

interes național 

și local 

4. Școala Gimnazială 

“Mihail Andrei” 

PJ Școala Gimnazială 

“Mihail Andrei” 

Buhuși Str.Libertății, 

nr.147 

Publică de 

interes național 

și local 

5. Grădinița cu Program 

Normal nr.3 

AR Școala Gimnazială 

“Mihail Andrei” 

Buhuși Str.Orbic, 

nr.250 

Publică de 

interes național 

și local 

6. Școala Gimnazială 

Buhuși 

AR Școala Gimnazială 

“Mihail Andrei” 

Buhuși Str.Orbic, 

nr.250 

Publică de 

interes național 

și local 

7. Școala Gimnazială 

“Ștefan cel Mare” 

PJ Școala Gimnazială 

“Ștefan cel Mare” 

Buhuși Str.Libertății, 

nr.225 

Publică de 

interes național 

și local 

8. Grădinița cu Program 

Prelungit nr.1 

AR Școala Gimnazială 

“Ștefan cel Mare” 

Buhuși Str.Primăverii, 

nr.3 

Publică de 

interes național 

și local 

9. Școala Gimnazială 

nr.2  

AR Școala Gimnazială 

“Ștefan cel Mare” 

Buhuși Str.Florilor, 

nr.11 

Publică de 

interes național 

și local 

10. Palatul Copiilor 

Buhuși 

AR Palatul Copiilor Bacău Buhuși Str.9 Mai, nr. 

15 

Publică de 

interes național 

și local 

 

 

 

 

 



 

II. Instituții din domeniul culturii 

Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” Buhuși  

Muzeul de Istorie Buhuși 

Biblioteca orășenească „George Bacovia” Buhuși 

Asociația Culturală „Renasterea” Buhuși 

 

III. Instituții din domeniul sănătății 

Spitalul „Prof.dr. Eduard Apetrei” Buhuși cu un total de 203 paturi, după cum urmează: 

Spitalizare continua 

Secția Medicina Interna - 35 paturi 

Din care :  

o Compartiment Cardiologie   - 7 paturi. 

o Compartiment Reumatologie    - 7 paturi. 

o Compartiment Recuperare,  medicina fizica si balneologie – 4 paturi. 

Secția chirurgie generala - 27 paturi. 

Din care : 

o Compartiment Ortopedie – Traumatologie  - 2 paturi. 

o Compartiment Urologie              – 4 paturi. 

o Compartiment O.R.L.   - 4 paturi 

Compartiment pediatrie - 12 paturi  Din care :     Terapie Acuta - 2 paturi 

Compartiment A.T. I. - 5 paturi. 

Compartiment Medicină Internă Cronici – 15 paturi 

Compartiment Neurologie – 13 paturi 

Compartiment Îngrijiri Paliative – 9 paturi 

Secția Psihiatrie Cronici - 32 paturi  

Secția Boli Infecțioase  - 25 paturi 

CPU 

TOTAL SPITALIZARE CONTINUĂ  173 PATURI 

 

INSOȚITORI           10 PATURI 

Spitalizare de zi 

- Specialități medicale - 7 paturi  

o Medicina Interna - 1 paturi 

o Reumatologie - 1 pat 

o Neurologie - 2 pat 

o Cardiologie - 1 pat 

o Dermato-venerologie  - 1 pat 

o Diabet zaharat nutriție și boli metabolice – 1 pat 

- Specialități chirurgicale -8 paturi 

o Chirurgie - 2 paturi 

o Ortopedie - 1 pat 

o Urologie - 1 pat 

o O.R.L. - 1 pat 

o Obstetrica –Ginecologie - 2 pat 

o Oftalmologie – 1 pat 



- Pediatrie - 2 paturi 

- Boli Infecțioase - 3 paturi 

TOTAL STRUCTURA SPITALIZARE DE ZI 20 PATURI 

TOTAL GENERAL 203 PATURI 

 

DIN STRUCTURA MAI FAC PARTE: 

- Farmacie 

- Bloc Operator 

- Sterilizare 

- Unitate Transfuzii Sanguine 

- Laborator Radiologie și Imagistica Medicala 

- Laborator Analize Medicale 

- Serviciul Anatomie Patologica 

               Citologie 

               Histopatologie 

               Prosectura 

      -     Compartiment Explorări Funcționale 

- Cabinet Planificare Familiala 

- Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. 

- Cabinet de stomatologie de urgenta. 

- Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale. 

- Compartiment de Evaluare și Statistica Medicala 

- Dispensar T.B.C. 

               Cabinet consultații adulți 

               Cabinet consultații copii 

               Cabinet asistente teren 

                Radiologie 

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CU CABINETE ÎN URMĂTOARELE 

SPECIALITĂȚI: 

- Medicina Interna 

- Cabinet Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie 

- Chirurgie Generala 

- Ortopedie și Traumatologie 

- O.R.L. 

- Obstetrica – Ginecologie 

- Dermatovenerologie 

- Oftalmologie 

- Pediatrie 

- Reumatologie 

- Neurologie 

- Cardiologie 

- Psihiatrie 

- Boli Infecțioase 

- Urologie 

- Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament) 



          APARAT FUNCȚIONAL 

TESA 

Structura de management a calității serviciilor medicale 

Muncitori 

Personal de deservire 

Laboratoarele deservesc atât pacienții internați cat și pe cei din ambulatoriul integrat. 

  

De asemenea, în afara Spitalului „Prof.dr. Eduard Apetrei”, pe raza orașului Buhuși funcționează și alte 

unități sanitare, respectiv: farmacii, laboratoare de analize medicale,cabinete stomatologice și de O.R.L., 

cabinete de medicină de familie, fiecare având sediu propriu. 

 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale 

1. Complexul de Servicii Comunitare – din subordinea Direcției de Asistență Socială Buhuși, având 

sediul în Buhuși, str. Republicii, nr.70 

      

     Complexul de Servicii Comunitare Buhuși/ C.S.C.Buhusi este un serviciu social fără personalitate 

juridică, care funcţionează în subordinea UAT Buhuși/ D.A.S. 

 

Complexul de Servicii Comunitare este subdivizat în 4 centre: 

 

1. Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate, 

2. Centrul de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități, 

3. Centrul de consiliere, informare și sprijin, 

4. Centrul de planning familial și educație contraceptivă, 

 

Misiune 

Misiunea centrelor este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe 

timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educație, recreere –socializare, consiliere, dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă, orientare școlară  pentru copii, cât și a unor activități de sprijin și 

consiliere pentru părinți sau reprezentanții legali ai copiilor, dar și recuperare prin logopedie, kinetoterapie 

și consiliere psihologică. 

 

Servicii 

 Serviciile oferite de C.S.C.Buhuși se adresează familiilor cu copii, aflate în situaţie de risc social, 

dezorganizate, asistate social sau care beneficiază de o măsură de protecție specială, care din cauza 

condiţiilor socio-economice precare, a lipsei de educaţie, a stării de sănătate nu le pot oferi acestora 

condiţiile minime de subzistenţă, copiii fiind expuşi abandonului familial și şcolar, dar și copiilor cu 

dizabilități neuro-psiho-motorii. 

 Serviciile pentru copil si familie oferite de centru sunt :  

*asistenţă socială-informaţii şi sprijin pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în funcţie de nevoile 

specifice ale fiecărei familii, 

*îngrijire pe timpul zilei -existenţa unui program zilnic organizat, elaborat în funcţie de nevoile și 

particularităţile fiecărui copil în parte;  

*asistenţă medicală primară; 

*activităţi educaționale-pentru copiii de vârstă preșcolară; 

*activităţi de recreere şi socializare; 

*activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă; 

*consiliere psihologică -oferită copiilor la nivel individual și de grup;  

*consiliere şi sprijin pentru părinţi; 

*asistență logopedică, 

*kinetoterapie 



Serviciile oferite de C.S.C Buhuși sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, 

corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio –familial. Prin urmare, obiectivul 

principal al C.S.C. este promovarea dreptului copilului de a creşte în mediul său familial asigurându-i pe 

timpul zilei îngrijire,educaţie, consiliere şi orientare şcolară şi profesională, recreere –socializare, educaţie 

pentru sănătate şi sprijinirea familiei de a-şi exercita responsabilităţile parentale, prevenirea abandonului 

familial şi şcolar, recuperare prin logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică. 

În prezent, Complexul de Servicii Comunitare oferă sprijin și consiliere unui număr de 76 de copii, 

grupați după cum urmează: 

17 – Dificultate; 

17 – Dizabilități; 

19 – Logopedie; 

13 – Consiliere; 

10  – Kinetoterapie. 

 

Angajații C.S.C.Buhuși sunt 10 distribuiți astfel- 1 șef serviciu, 1 psihopedagog principal, 1 

lucrător social, 1 instructor de educație gradul I A, 1 asistent medical principal generalist, 1 educator 

specializat principal, 1 logoped principal, 1 kinetoterapeut principal, 1 psiholog practician, 1 îngrijitor, 1 

muncitor. 

 

Activități 

 

*Activitatea de asistenţă socială a presupus vizite în teren la toți beneficiarii, anchete sociale, 

contracte și completarea dosarelor socialeanchete sociale pentru fiecare beneficiar nou,  

 

- contracte încheiate între C.S.C.Buhuși şi părinte/reprezentantul legal al copilului, prin care acesta 

beneficiază de serviciile oferite de centru, la cazurile noi admise în centru- pentru fiecare beneficiar, 

- prelungiri de contracte, prin acte adiţionale/alte contracte, la beneficiarii cărora le-au expirat contractele, 

- acord cu părinții; 

- planuri de servicii pentru toti beneficiarii noi- întocmite de către angajatul UAT Buhuși, și prelungiri ale 

planurilor/alte planuri ,  

- fişe de reevaluare a situaţiei fiecărui copil în parte, în contextul prelungirii contractului de furnizare de 

servicii. 

-fișe de risc pentru copiii aflați în dificultate 

-fișe de monitorizare –pe parcursul intervenției a situației beneficiarilor,  

-fișe de monitorizare- postintervenție-  cazurile închise sunt monitorizate încă 6 luni, pentru a vedea dacă 

fostul beneficiar s-a integrat fără probleme 

- programe personalizate de intervenţie/PPI și raport trimestrial la acesta  pentru fiecare beneficiar nou, prin 

stabilirea unor obiective , în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare şi nevoile fiecărui copil în parte, menite 

a fi îndeplinite. Planurile de servicii, planurile personalizate de interventie şi fişele de reevaluare se 

realizează în cadrul echipei multidisciplinare alcătuite din personalul de specialitate cu atribuţii în educaţie, 

asistenţă socială, logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică şi asistenţă medicală, în functie de nevoile 

şi particularităţile copilului, fiind stabilite obiective menite a fi indeplinite pentru fiecare copil în parte. 

Planurile de servicii și Programul personalizat de intervenție sunt reevaluate la fiecare 3/6 luni de echipa 

pluridisciplinară. 

 

*Activități educative, de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală, ludoterapie, 

meloterapie, activități la camera senzorială, achiziție culori, numere, forme geometrice, zilele săptămânii, 

lunile anului, anotimpurile, etc 

 

*Activitatea de consiliere şi intervenţie psihologică 

-Activitatea de consiliere psihologică individuală a vizat dezvoltarea personală, cognitivă, emoţională, 

relaţionarea interpersonală dar și intervenția în situații de criză apărute spontan atât la copii școlari cât, în 



special, la preșcolari. Obiectivul central al ședințelor de consiliere a fost diminuarea/ eliminarea 

dificultăţilor de adaptare, a problemelor comportamentale şi emoţionale, precum şi a dificultăţilor de 

învăţare. Pentru copiii de vârstă preşcolară, aceste activităţi s-au desfăşurat prin joc, desen, poveşti 

raţionale în scopul integrării sociale, dezvoltării relaţiilor pozitive cu cei din jur şi a diminuării tendinţelor 

de agresivitate. 

-Activitatea de consiliere psihologică pentru părinţi a vizat probleme de familie, suport emoţional, 

conştientizarea nevoilor copilului de a se dezvolta într-un mediu stabil din punct de vedere emoţional, 

îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi dezvoltarea copiilor. 

- Ședințele de consiliere au fost atât la cerere, ori de câte ori s-a considerat că este în beneficiul copilului și 

familiei sale, cât și structurate pe mai multe întâlniri. 

 

                *Activitatea de kinetoterapie a vizat : 

-Conștientizarea mișcărilor posibile spre cele normale și normalizarea răspunsului motor(voluntar și 

automat), 

-Remedierea mobilității articulare și îmbunătățirea acesteia, 

-Creșterea forței motrice, Îmbunătățirea coordonării, 

-Prevenirea și eliminarea contracturilor/retracturilor, 

-Diminuarea și combaterea hiperkinetismului, 

-Îmbunătățirea capacității de concentrare a atenției și voinței, 

-Educarea și reeducarea poziției: sezând, patruped, ortostatică, 

-Educarea și reeducarea mersului, 

-Educarea și dezvoltarea psihomotrică. 

 

*Activitatea la Cabinetul de logopedie a vizat următoarele obiective: 

Învățarea limbajului sub aspectul conținutului ( înțelegere), 

-Învățarea limbajului ca formă (pronunție), 

-Învățarea limbajului ca utilitate ( folosirea limbajului ca mijloc de comunicare și cunoaștere), 

-Dezvoltarea abilităților de ascultare, respectiv a atenției auditive și vizuale, 

-Dezvoltarea capacității de imitare motorie, 

-Dezvoltarea capacității de înțelegere a cuvintelor și a mesajelor, 

-Dezvoltarea vocabularului, Formarea unei pronunții corecte, 

-Dezvoltarea abilităților de exprimare propozițională și în fraze, Învățarea structurii gramaticale, 

-Formarea abilităților narative și conversaționale, 

-Educarea și dezvoltarea auzului fonematic, 

-Formarea câmpului de scriere și citire. 

 

*Activitatea de asistenţă medicală a vizat: 

-Supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordarea primului ajutor şi îngrijirile medicale 

necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de părintele/reprezentantul legal sau 

al internării într-o unitate medicală, după caz; 

-Triaj epidemiologic zilnic, la intrarea în C.S.C.Buhuși, pentru beneficiari, angajați sau alte persoane; 

-Efectuarea examenului dezvoltării fizice(măsurarea înălțimii, greutății și perimetrelor: cranian și toracic, 

-Ședinte de educație sanitară pentru personal, pentru părinți, 

-Completarea fișelor specifice activității medicale,  

-Completarea în  Registrul de deșeuri periculoase-lunar, 

-Supravegherea și controlul curățeniei, 

-Supraveghere și ajutor la acordarea mesei la grupele de copii.  

 

2. Satul Seniorilor Milly – înființat de către Fundația de Sprijin Comunitar este situat în orașul 

Buhuși, str. Libertății, nr.325 

 



Situat în mijlocul unui peisaj idilic, departe de forfota urbană, Satul Seniorilor este un concept cu totul 

inedit de complex rezidențial pentru bătrânii care au nevoie de un loc liniștit în care să se retragă. 

Satul Seniorilor este format din mai multe căsuțe, dispune de o curte foarte mare ce adăpostește grădină de 

legume, livadă, iaz cu pește. In acest fel oaspeții noștri se vor simți aici ca într-un autentic sat tradițional 

românesc având la dispoziție o gamă largă de facilități medicale și de petrecere a timpului liber. 

Satul seniorilor se află într-o locație ferită de zgomot și poluare (în vecinătatea Pădurii Runc - arie protejată 

- și la 36 de km de Piatra Neamț), la intrarea în Buhuși dinspre Bacău. Perimetrul complexului este 

înconjurat de copaci și câmpie ceea ce face ca acest loc să fie o autentică oază de liniște în mijlocul naturii.  

 

Servicii oferite în cadrul Satului Seniorilor Milly: 

• Cazare, masă și îngrijire personală (pe o perioadă scurtă sau nedeterminată). 

• Asistență medicală permanentă. 

• Servicii de coafor, cosmetică și înfrumusețare (la cerere). 

• Însoțire la plimbare pentru activități individuale. 

• Iaz pentru pescuit. 

• Respiro pentru familiile care au în îngrijire o persoană vârstnică. 

• Servicii de spălătorie, îngrijire personală și a spațiului locativ. 

• Acces la internet, TV, jocuri de socializare și grădinărit. 

• Petreceri tematice legate de sărbătorile legale și sărbătorirea zilelor de naștere. 

• Kinetoterapie și recuperare medicală.  

 

Cazarea se realizează în case de tip familial cu personal calificat apt să răspundă într-o manieră prietenoasă 

și specializată nevoilor socio-medicale ale persoanelor vârstnice. Camerele sunt de 2, maxim 3 locuri cu 

grup sanitar și dulap pentru lucruri personale. Fiecare casă are o cameră de zi primitoare destinată 

activităților de socializare sau de petrecere a timpului liber în comun. 

Gradina amenajată, de aprox. 3000 mp, are alei unde vârstnicii pot efectua plimbări singuri, sau însoțiți de 

personal, cu bănci și terase amenajate unde se pot juca table, sah sau alte jocuri. 

Mini-ferma amenajată în sat oferă produse ecologice pentru un regim alimentar adecvat persoanelor de 

vârsta a treia și personalizat în funcție de restricțiile de regim. 

Cabinet medical complet echipat pentru acordarea asistenței medicale, sală de kinetoterapie și recuperare 

medicală.  

 

V. Instituții din domeniul televiziunii 

Societatea Comercială AXA-REM SRL Buhuși – televiziunea locală  

Studioul Buhuşi TV s-a înfiinţat în mai 2013 din nevoia de informare a comunităţii locale, în acel moment 

neexistând o altă formă de comunicare, cu excepţia presei (ziarul „Deșteptarea de Bacău”/ „Ziarul de 

Bacău”). Astfel, televiziunea locală prezintă informații și știri din viața orașului Buhuși. 

  

VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului 

 

Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși 

Asociația Club Sportiv Viva Activ Buhuși 

Asociatia  Club Sportiv Textila Buhusi  

Asociatia Club Sportiv Off Road Dacii Liberi Buhuși 

Asociatia Club Sportiv Sabaki Wolf Enshin Buhuși 

Asociația de dans Adamas 
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                                                                                                           ANEXA nr. 9 la statut 

 

    Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 

secundar şi terţiar, precum şi din agricultură care iși desfășoară activitatea pe raza 

Orașului Buhuși sunt: 

 

Magazine mixte - 61 

Magazine comercializare produse nealimentare - 57 

Magazine comercializare furaje - 3 

Magazine comercializare piese auto  - 9 

Magazine comercializare pește  și produse din pește - 2 

Restaurante  - 6 

Bar/Bufet/cafenea  - 33   

Saloane (coafură, frizerie, cosmetică)  31   

Depozite: 

- alimentar  - 1 

- materiale construcții  - 4 

- termopane - 1 

- colectare deșeuri  6 

- lemn -  1  

- cereale - 2 

Vulcanizare  auto - 2 

Service auto  - 10 

Activități recreative/sportive - 5 

Stație GPL  -  3 

Fast Food   - 4 

Florării  - 4 

Cultivare fructe, arbuști și creștere animale -  3 

Spălătorii auto - 5 

Cabinete veterinare/farmacii veterinare/hrană pt. animale - 5 

Casa amanet/Schimb valutar/Jocuri de noroc  - 9 

Patiserii/ Cofetării - 7 

Lucrări de construcții - 8 

Ferma vegetală -  2 

Intermedieri - 6 

Prest. serv./Consultanță/On line  - 9 

Prest. Serv.cablu/tel./media -  3  

Prest. serv./asig./ fotocopieri  - 6 

Prest. serv.salubritate/dezinsectie - 3  

Prest. serv. reparatii tel./ceasuri - 2 

Prest. serv.- act. foto/interp. artis. - 10 

Prest. serv. constructii metalice/atelier mecanic - 4 

Farmacii/ Plafar - 7 

Comerț legume - fructe - 5 



Transport rutier/Birouri  - 7 

Asociații/Fundații - 5 

Instituții subordonate Consiliului Local Buhuși  - 8 

Depozitari  2 

Sectie prod. Laborator cofetărie/panificație - 6 

Sectie prod. Laborator  carmangerie - 2 

Sectie prod. confecții/ prelucrare fire - 9 

Sectie prod. confecții metalice/plase sudate  - 3   

Sectie prod. încălțăminte lucru  - 1 

Sectie prod. mobilă/tâmplărie/dulgherie - 4 

Sectie prod. materiale plastice/detergenți -  3    

Sectie prod. nutreț combinate - 1 

Sectie prod. pește - 1 

Sectie prod. fabricare utilaje/ uși și ferestre metalice  - 2 

Sectie prod. aparatură și instrumente medicale/din minerale nemetalice - 2   

I.T.P. - 2 

Cab. med./Kineto/Tehnica dentara  - 23 

Market mari  - 4 

Tiparire/copiere - 2   

Atelier reparații diverse  - 11 

Stație betoane - 1 

Diverse  - 12 

  

Total funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar 

şi terţiar, precum şi din agricultură care iși desfășoară activitatea pe raza Orașului 

Buhuși sunt în număr de 456. 
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                                                                                                     ANEXA nr. 10  la statut 

 

 

 

Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, 

cultele, instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii 

nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul 

UAT – Orașul Buhuși 
 

 

    I. Principalele organizaţii neguvernamentale 

1. Asociația “Artă,Cultură și Natură”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Florilor, nr.29. 

2.Asociația culturală “Renașterea”,cu sediul în orașul Buhuși, str. Republicii,nr.18. 

3. Asociația “Autism Buhuși”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Libertății,nr.227, Sc.E, ap.5. 

4. Asociația Club Sportiv “Textila”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Tineretului, Bl.5, Sc.C, 

ap.6. 

5. Asociația “Mihai Eminescu”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Tineretului, nr.1 bis. 

6. Asociația “Tineri pentru viitor”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Ceahlău, nr.10. 

7. Asociația “Pro Lyceum”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Tineretului, nr.3. 

8. Asociația “Innovation Network”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Bradului, Bl.1,Sc.C,ap.6. 

9. Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică Moldova- “ARDOR”, cu sediul în 

orașul Buhuși, str. Tineretului, Bl.24, Sc.A, et.1, ap.1. 

10. Asociația “Eusebiu”, cu sediul în orașul Buhuși, str. 1 Mai, , Bl.17, Sc.A, ap.6. 

11. Asociația “Pro Școala Ștefan cel Mare”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Republicii, 

Bl.12,Sc.A, et.3, ap.7. 

12. Asociația “Psimed”, cu sediul în orașul Buhuși, str. A.I.Cuza, nr.51 Bis. 

13. Asociația “Prietenii Spitalului, cu sediul în orașul Buhuși, str. Voioagă, nr.3. 

14. Asociația “Există o Șansă”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Libertății, Bl.227,Sc.F, et.3, 

ap.9. 

15.Asociația “Împreună pentru Iris”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Florilor, nr.20. 

16. Asociația Club Sportiv Offroad Dacii Liberi, cu sediul în orașul Buhuși, str. Ștefan cel 

Mare, Bl.38, Sc.B, ap.3. 

17. Asociația Lupii Tineri, cu sediul în orașul Buhuși, str. Libertății, nr.36. 

18. Asociația G.A.L.Ulmus Montana, cu sediul în orașul Buhuși, str. Nicolae Bălcescu, 

nr.1. 

19. Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu sediul în orașul Buhuși, str. 

Republicii, nr.11. 

20. Asociația Club Sportiv “Viva Activ”,cu sediul în orașul Buhuși, str. N.Bălcescu, nr.1. 

21. Asociația “C.A.R. Înfrățirea”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Republicii,nr.21. 

22. Asociația “C.A.R. Solidaritatea”, cu sediul în orașul Buhuși, str. Str.N.Bălcescu, nr.2. 
 

II. Principalele partide politice care își desfășoară activitatea pe raza Orașului Buhuși sunt: 

1. Partidul Social Democrat – Filiala Buhuși; 

2. Partidul Național Liberal – Filiala Buhuși; 



3. Partidul Pro România      – Filiala Buhuși; 

4. Partidul Mișcarea Populară    – Filiala Buhuși; 

5. Partidul Alianța Liberalilor și Democrați din România – Filiala Buhuși; 

6. Partidul Uniunea Salvați România – Filiala Buhuși; 

7. Partidul Noua Dreaptă – Filiala Buhuși; 

8. Partidul Alternativa Dreaptă – Filiala Buhuși; 

9. Partidul Alianța pentru Unitatea Românilor – Filiala Buhuși; 

10. Asociația Partida Romilor “Pro Europa” – Filiala Buhuși; 
 

 

     III.Cultele religioase 

          Instituţiile de cult de pe raza orașului Buhuși sunt după cum urmează: 

f. 5 biserici, cult ortodox: Biserica „Sfântul Nicolae”, Biserica „Sfânta Înviere”, 

Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, Biserica „Sfântul Gheorghe” Orbic, Biserica 

„Schimbarea la Față”. 

g. o biserică cult romano – catolică „Înălțarea Sfintei Cruci” 

h. case de rugăciuni - alte culte (adventist, penticostal, martorii lui Iehova, baptiști, 

mezaic) 

i. două Mănăstiri – Ciolpani și Runcu 

j. o biserică din lemn ,,Sf Neculai’’, monument istoric situat în Ciolpani 

          f.   o Sinagoga 

Mănăstirea Ciolpani a luat fiinţa pe lângă Biserica Sf.Nicolae care a fost construită 

pe locul unde, cu multe veacuri în urmă, suliţaşul Ciolpan, ostaş în oastea domnitorului 

Moldovei, Petru Schiopul, întemeiase un schit de călugari. În anul 1730, când schitul 

aflându-se într-o avansata stare de degradare medelnicerul Teodor Cantacuzino a pus pe cei 

mai priceputi meşteri ai locului sa dureze din lemn de stejar de pe loc o bisericuţa de lemn. 

În prezent aceasta este printre cele mai mici locasuri de acest gen din Moldova (L=7m, 

l=3m la pronaos, 5m la absidele laterale si 2m la altar). Are planul treflat, pronaosul absidat, 

absidele laterale pe trei laturi, şi absida altarului pe cinci laturi, decrosata. Pe ancadramentul 

sculptat al uşii de la intrare, în partea superioara, sunt dăltuite în lemn de stejar doua pisanii 

în slove chirilice: una din 1730, când a fost ctitorita biserica şi cea de a doua din 1846, când 

a fost „sindrilita” adică învelită din nou cu şindrilă. De-a lungul timpului au fost făcute mai 

multe reparaţii în anii: 1846, 1913, 1969 şi 2000-2002. Restaurarea din 2000-2002 a readus 

biserica la planul şi elevatia initiala, fara pridvor şi făra turn clopotniţă. Iconostasul bisericii 

a fost repictat în 1969, iar icoanele pictate pe lemn sunt din secolele XVIII-XIX.Mănăstirea 

a fost desfiinţată în anul 1959 şi reînfiinţată în anul 1992 când a început construcţia unui 

nou lăcăş de cult lângă Biserica Sf. Nicolae care astăzi poartă hramul Sfântului mucenic 

Emilian de la Durostorum. În prezent adăposteste o parte din Sfintele Moaşte ale Sfântului 

mucenic Emilian de la Durostorum, purtând şi hramul acestuia, care se sărbătoreşte la 18 

iulie. 

Mănăstirea Runc, atribuită de tradiţia orală binecredinciosului voievod Ştefan cel 

Mare şi Sfânt, care ar fi construit-o în urma luptei de la gura Orbicului din anul 1457, 

mănăstirea Runc apare consemnata documentar la data de 1 aprilie 1695 cu ocazia unei 

danii facută de medelnicerul Ionascu Isacescu cu soţia sa Alexandra, consideraţi de fapt a fi 



ctitorii acestui sfânt lacaş. Pânâ în anul 1888 mănăstirea Runc a funcţionat cu sobor de 

călugări, iar din acest an a fost desfiinţată si afiliată ca biserica de mir la parohia Lipoveni 

(azi Barjoveni II) comuna Români judeţul Neamt; până în anul 1941, când, prin osteneala 

ieroschimonahului Casian Cojoc (cu metania din Mănăstirea Sihastria) se aprobă 

reinfiinţarea mănastirii. Între 1953 – 1960 conducător al Mănăstirii este protos. Sofronie 

Ungureanu care s-a remarcat prin grija pentru întărirea vieţii duhovnicesti, prin 

reintroducerea unor rânduieli specifice vieţii de obste. În anul 1959 prin decretul nr. 410 / 7. 

XI. 1959, mănăstirea este din nou închisă, terenurile şi imobilele trecând în patrimoniul 

statului. Flacăra vieţii monahale a fost reaprinsă în 1967 când mănăstirea se redeschide 

pentru asi primi fii cei pribegi. Se succed mai mulți conducători ai vieţii de obste, fiecare 

având o însemnată contribuţie la împodobirea casei lui Dumnezeu: arhim Isaia Tugurlan (cu 

metania din M-rea Bogdana) în perioada 1967-1977; protos. Melchisedec Nicolau în 

perioada 1977-1987; Arhim. Emilian Panait 1987-2006. Din 2006 pănâ in momentul de faţă 

stareţ al mănăstirii este protos. Macarie Costea. Biserica mănăstirii, cu hramul sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavril, ctitorită de medelnicerul Ionascu Isacescu şi soția sa 

Alexandra a fost restaurată şi pictată (pictorul Gherghe Matei din Arad) între anii 1986-

1988 fiind resfinţită de PS Eftimie al Romanului la 2 octombrie 1988.Biserica „Sfinţii 

Îngeri” este cea care prin masivitatea şi durabilitatea zidurilor groase de 1,20 m a rezistat în 

bune condiţii pâna astazi. Aceasta are planul în forma de cruce, cu absidele laterale 

semicirculare şi absida altarului pentagonala. Pridvorul (cu turn clopotnita deasupra) şi 

absida altarului sunt decrosate. Decoraţia ancadramentelor de la ferestrele bisericii şi ale 

turnului, ocnitele de sub acoperişul piramidal al acestuia, brâul median, toate conferă 

monumentului de la Runc o notă de sobrietate. Pe tot parcursul existenţei sale de mai bine 

de trei veacuri biserica a fost reparată de mai multe ori: 1896, 1922, dupa cutremurul din 

1940 şi 1963. În anii 1951-1952 a fost pictata pentru prima data în interior. Din 1987-1988 

are pictura noua. Monumentul istoric aparţine astăzi Mănăstirii Runc. 

În ceea ce privește Sinagoga din Buhuşi, la mijlocul sec al XIX-lea unul din 

descendenţii dinastiei Rugiri – rabinul de Buhuşi Isac Fridman a întemeiat în Buhusi pe 

strada Al. I. Cuza, o curte rabinică construind case şi o sinagoga mai veche care azi nu mai 

exista. Cu 147 de ani în urma a construit aici Sinagoga care dăinuieşte şi astăzi. În fosta 

Curte rabinica cu o suprafata de cca 5400 m2 a funcţionat o şcoală rabinică şi o baie rituală. 

Astăzi incinta are o suprafaţă de 1516 m2. În timpul războiului aici au locuit nepoţii şi 

strănepoţii rabinului. Ultimul rabin a fost un Isac. În fiecare toamna de sărbatorile evreieşti, 

la Buhusi vin pelerini Aasidim (pioși) din lumea întreagă.Cimitirul evreiesc este un 

important punct din istorie, aici fiind înmormântăţi mai multi rabini atât din Buhuşi cât şi 

din zonele învecinate. 
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 ANEXA nr.11 la statut 

 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din 

bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de 

natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activității, după caz 

Descrierea elementelor de identitate locală de 

natură culturală, istorică, obiceiurilor și/sau 

tradițiilor care se promovează/consolidează 

Perioada în care se 

realizează 

0 1 2 3 

1. Festivalul 

CineCopilaria, cu 

Elisabeta Bostan 

CineCopilăria devine festivalul filmului copilăriei și 

se va desfășura anual la Buhuși, locul natal al 

regizoarei care a marcat generații prin filmele pe 

care le-a făcut. 

 

La festival vor fi prezenți mari actori, personalități 

de marcă ale domeniului cinematografic. 

5-6 martie 2022 

2. Competiții sportive cu 

elevii școlilor de pe 

raza localității 

Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial 

la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime precum și la întărirea 

spiritului de echipă și a celui de competiție 

iunie-decembrie 2022 

3.  Ziua Crucii – Zilele 

Orașului Buhuși 

Bâlciul anual, ținut de Ziua Crucii, este o 

manifestare tradițională, ce are loc de peste 60 de ani 

în orașul Buhuși.  

14 septembrie 2022 

4. Spectacol de colinde 

și tradiții  

Pomovarea tradițiilor specifice perioadei sărbătorilor 

de iarnă printre elevii școlilor de pe raza localității și 

implicarea lor într-un spectacol, pe scena Casei de 

Cultură „Elisabeta Bostan” Buhuși 

Decembrie 2022 
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