
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: nr.4
2. Perioada de referinli: 16.07.2009 - 15.08.2009;
3. Date despre organizalia solicitantt: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - Teritoriali

Judetul Buziu gi Unitatea Administrativ - Teritoriali Comuna Merei, condus gi reprezentat de
Unitatea Administrativ - TeritorialS Judelul Buziu

a) Adresa: bd. Nicolae B5lcescu nr.48 cod 120260 adrest po$tale electronici cjbuzau@cjbuzau.ro
b) Contact: tefefon 0238 414 LLz fax0238725 5O7
c) Lider organizalie: ec. Victor Mocanu, Pregedintele Consiliului Judelean Buziu
d) Manager proiect: ing. Luminila Bicanu, dir. exec. adj. Directia pentru Administrarea

Patrimoniului $i Investilii
4, Parteneri: Consiliul Local Merei
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operalional Regional, Axa prioritar5 2, Domeniul Major

de Intervenlie 2.1 "Reabilitarea gi modernizarea relelei de drumuri iudelene, str;zi urbane
- inclusiv constructia/reabilitarea goselelor de centuri"

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential
demonstrat ale judelului Buziu", cod SMIS 1475;

c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activit5ti, grup !int; etc.l:

o perioada de implementare : 16,04,2009 - 15 .07.ZOLL ,
o localie : judelul Buz;u, zona Pietroasele - Merei -Vernegti - Tiseu - Migura (DJ 203 c km

54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+000 - 17+100; DJ 203 G km 31+900 - 45+400; DJ 205 km
0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 - 45+800; se adauga tronsonul Alei Sirata
Monteorul ;

. valoare totale | 97.o72.L21,44 lei (din caret 67.436.787 ,54 lei contribulia Uniunii Europene ;
8.965.584,47 lei contribulia din bugetul nalional, 1.559,232,08 lei co-finanfarea Consiliului
Judetean Buzeu, 14.8t2,704,77 lei valoare TvA pentru cheltuieli eligibile 9i 4.297.AL2,5a lei
valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti acesteia )

o principalele activiteti :
. Deoarece traseul drumului judelean ce urmeazd a fi modernizat trece prin comuna

Pietroasele, in apropierea sitului arheologic cunoscut sub denumirea de ,,Castrul Roman",
consiliul Judetean Buziu face demersuri pentru oblinerea avizului/certificatului de
descircare arheologica din partea Directiei pentru CulturS, Culte Si Patrimoniu Cultural
Nalional a Judelului Buziu,

in vederea intocmirii de c;tre specialistii din cadrul Muzeului Judetean Buziu a

Raportului de cercetare arheologici preventive necesar eliberirii certificatului este

necesard executarea unor lucr6ri la drum care si permite s;piturile cu specific arheologic in

zona satului Pietroasele. Aceste lucreri vor avea ca scop indepirtarea imbriciminlii

asfaltice gi a stratului de fundafie de pe partea carosabilS, indepirtarea betonului de

ciment de pe acostament, pe o lungime de 30 m, pe DJ 205, km 18+850. Ulterior, speciali$tii

din cadrul Muzeului Judelean Buziu, vor face sip;turi manual in acest areal, urmSnd ca



p;mantul decopertat gi cercetat din punct de vedere arheologic s; fie reafezat in situ dup;
finalizarea lucririlor,

Pentru realizarea acestor lucriri s-a solicitat avizul Politiei Rutiere orivind
restriclionarea circulatiei 5i semnalizarea punctului de lucru.

in perioada monitorizati s-au derulat urmetoarele proceduri de achizilie public;:

in cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie public;
( SERVICTI DE SUPERVIZARE A LUCRARTTOR/INSPECTIE DE gANTIER PENTRU REATIZAREA
OBfECTfVULUI < Reabilitare drumuri judelene in cadrul proiectului Modernizarea
inlrdstructurii de acces Ia zonele turistice cu potentiol demonstrot ale judelului Buzdu r>
sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 29.06.2009, ora 10,00, la sediul
Consiliului Judetean Buziu. S-a incheiat contractul nr.7820 din 14.08.2009.

in cadrul procedurii de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizilie publici
( SERVfCf f DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI Modernizoreo inJrastucturii de acces lo
zonele turistice cu potenriol demonstrat ale judelului Euzdu )) $edinta de deschidere a
ofertelor a avut loc la data de 30.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Judelean Buz;u.
Pe data de 10.08.2009 a fost anun;ati anularea procedurii de achizitie publici a acestui
serviciu, urm6nd perioada legali de contesta!ii 9i apoi reorganizarea procedurii de achizilie
publici servicii management.

in cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie publica

de servicii < CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE PUBLICA AFERENTA PROIECTULUI
Modernizdrcd infrustructurii de dcces Ia zonele turistice cu poten.tiol demonstrat ole

judelului Buzdu >> a avut loc pedinta de deschidere a ofertelor la data de 01.07.2009, ora
10,00, la sediul Consiliului Judelean Buz;u. S-a incheiat contractul nr.7821 din 14,08.2009.

in cadrul procedurii de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizi;ie
publicS de lucr5ri ( REABILITARE DRUMURI JUDETENE iN CADRUL PROIECTULUI
Modernizorea infrastructurii de acces lo zonele turistice cu potential demonstrot ale
judelului Euzdu r gedinla de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 3.07.2009, ora
10,00, la sediul Consiliului Judetean Buzeu, Procedura in derulare.

o Procedura de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizilie publici
de servicii ( OPERATIUNI DE AUDIT AFERENTE PROIECTULUI Modernizdrea
infrqstructurii de acces la zonele tuistice cu potentidl demonstrot ale judetului
Euzdu ) este ?n derulare.

. Grupul !int5:
a. Beneficiaridirecti:

- consiliul Judetean Buziu
- Consiliul Local Merei (partenerin proiect)



Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile iudetene vizate de
proiect: Migura, Pietroasele, Tisiu gi VerneSti
cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribetute de tronsoanele de drum modernizat
agenlii economici care igi desfigoari activitatea in cele 5 comune: 394 societSli
comerciale gi 105 persoane fizice autorizate
b. Beneficiari indirecti:
869 400 persoane ce tranziteazi zona anual, apafinitori ai locuitorilor din zoni, turitti
sezonieri gi de week-end
15 000 muncitori sezonieri /an
20 000 agenli economici ce tranziteazi zona anual
intreaga populatie a iudetului Buziu (496 2L4 locuitori).
Perioada de implementare: 16.04,2009 - 15 .O7.aOLLI
. Rezultate:57.89 km druniuri modernizate.

d) Stadiul proiectului: in desfigurare;
e) Rezultate obtinute in perioada de raportare:

- Au fost incheiate urmitoarele contracte:
) contractul de achizilie publici pentru ( SERVICII DE SUPERVIZARE A

TUCRARILOR/INSPECTIE DE gANTIER PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
< Reabilitare drumuri judelene in cadrul proiectului Modernizarea
infrcstructurii de acces la zonele turistice cu poten.tidl demonstrut dle
judelului Buzdu >
contractul de achizitie publici pentru ( CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE
PUBLfCA AFERENTA PROIECTULUI Modernizared inlrastructurii de acces Ia
zonele turistice cu potenlidl demonstrct dle judetului Buzdu >,

Probleme identificate in perioada de implementare gi solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant: Nu s-au semnalat;

g) Probleme identificate ?n perioada post-implementare gi solulii de rezolvare a acestora: -

lntocmit, Aprobat,-,ffi..,'.::


