
RAPORT DE MONITORIZARE

1, Numirul raportului de monitorizare: nr.5
2. Perioada de referin!i: 15.08.2009 - 15.09.2009;
3, Date despre organizatia solicitanti: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - TeritorialS Judelul

Buziu 9i Unitatea Administrativ - Teritorial5 Comuna Merei, condus gi reprezentat de Unitatea
Administrativ - Teritoriali Judetul Buziu;

a) Adresa: bd. Nicolae BSlcescu nr. 48 cod 120250; adresi postal5 electronici cjbuzau@cjbuzau.ro;
b) contact: tefefon 0238 414 LL2 tax0238725 507i
c) Lider organizalie: ec. Victor Mocanu, Pre$edintele Consiliului Judetean Buziu;
d) Manager proiect: ing. Luminita Bicanu, dir. ex. adj. Dire4ia pentru Administrarea Patrimoniului li

Investitii;
4, Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanlare: Programul Operafional Regional, Axa prioritari 2, Domeniul Major de

Interventie 2,1 "Reabilitarea gi modernizarea relelei de drumuri judefene, strizi urbane -

inclusiv construclia/reabilitarea $oselelor de centuri";
bl Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenlial

demonstrat ale judetului Buziu", cod SMIS 1475;
c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, localie, valoare, principalele

activitili, grup tinti etc.):
o perioada de implementare : 16,04,2009 - 15.07.20L1;
o locatie: iudelul Buziu, zona Pietroasele - Merei -Verne$ti - Tisiu - Migura (DJ 203 c km

54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+000 - U+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 S;rata Monteorul;

o valoare totali: 97.072.121,44 lei (din care: 67.436,787,54 lei contributia uniunii Europene;
8.965.5A4,47 lei contributia din bugetul national, 1.559.232,08 lei co-finantarea Consiliului
Judetean Buzeu, !4.8!2.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile $i 4.297,8L2,58 lei
valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferent; acesteia )i

. Grupul tinti:
a,  Benef ic iar id irect i :

- Consiliul Judetean Buziu;
- Consiliul Local Merei (partenerin proiect);
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judelene vizate de

proiect: Migura, Pietroasele, Tisiu $i vernegtit
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune str;b;tute de tronsoanele de drum modernizat
- agenlii economici care igi desfS5oari activitatea in cele 5 comune: 394 societdli comerciale

gi 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiariindirecli:

> 869 400 persoane ce tranziteaze zona anual, apa4initori ai locuitorilor din zoni, turisti
sezonieri Si de week-end;

> 15 OO0 muncitori sezonieri /an;
> 20 000 agenli economici ce tranziteazi zona anual;
> intreaga populalie a judelului Buziu (496 214 locuitori).
o Perioada de implementare: 16.04.2009 - 15.O7 '2OLl;

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate.



Principalele activititi derulate in aceasti perioadi au fost:

in vederea intocmirii de citre specialistii din cadrul Muzeului Judelean Buziu a Raportului de
cercetare arheologici preventivi necesar eliberirii certificatului de descarcare arheologica din
partea Direcliei pentru Culturi, Culte ti Patrimoniu Cultural Nafional a Judelului Buziu, s-au
executat lucririle de drumuri pe jumitate din partea carosabili care si permiti sipiturile cu
specific arheologic in zona comunei Pietroasele.

Aceste lucriri constau in indepirtarea imbriciminlii asfaltice gi a stratului de fundatie
de pe partea carosabilS, indepertarea betonului de pe acostament pe o lungime de 30 m pe

DJ 205, km 18+850. in prezent, specialigtii din cadrul Muzeului Judelean Buziu, fac sipituri in
zona unde s-au executat decopertirile.'

Pentru realizarea acestor lucriri s-a solicitat Si s-a obtinut avizul Poliliei

Rutiere privind restrictionarea circula3iei 9i semnalizarea punctului de lucru.

in urma finalizirii activitetii de monitorizare initiala a indicatorilor de mediu pe tronsoanele de
drum cuprinse in proiect, s-a primit documentalia necesari de la Institutul Nalional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - l.C.l,M, Bucure$ti cu numirul

80s3/20.08.2009;

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

in cadrul procedurii de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizitie publicS
( SERVfCf f DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI Modemizared infrastucturii de acces Ia zonele
turistice cu potenlidl demonstrut dle judelului Euzdu > gedinla de deschidere a ofertelor a

avut loc la data de 30.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Judelean Buziu, Procedura de
achizilie publice de servicii de management a proiectului a fost anulatS in conformitate cu
prevederile art. 209 alin (1) litera bl din OUG nr.3412006.

in cadrul procedurii de licitatie deschisi pentru atribuirea €ontractului de achizitie publici

de fucriri ( REABILITARE DRuMuRl JUDETENE lN CADRUL PRolEcTUtut Modernizarea

infrastructurii de acces Ia zonele turistice cu potentiol demonstrot ale judetului Buzdu D

gedinla de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 3,07.2OO9, ora 10,00, la sediul

Consiliului Judetean Buziu. S-a incheiat contractul numirul 8867 din 14.09.2009, firma

castigatoare fiind S.C. SOROCAM 5.A. BUCURESTI, ca lider al asociatiei formate din S.C.

SOROCAM 5.A. BUCURESTI si S.C. CF GRUP COLAS 5.A. lasi.

Procedura de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizitie publici de servicii
( OPERATfUNI DE AUDIT AFERENTE PROIECTULUI Modernizarea infrdstrudurii de acces lo
zonele turistice cu potenlial demonstrct dle jude\ului Buzdu ) a fost finalizati prin Raportul

de atribuire nr. 8598/04.09,2009, fiind emise adresele de comunicare a rezultatului procedurii.

lmpotriva deciziei comisiei de evaluare, in data de 14.09,2009, a fost formulata o contestatie,

aceasta aflandu-se pe rolul consiliul National de Solulionare a contestaliilor.



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

) A fost ?ncheiat contractul de achizilie publici de lucriri pentru ( REABIUTARE
DRUMURI JUDETENE iN CADRUL PRolEcTULlJl Modernizareo infrostructurii de
acces la zonele turistice cu poten.tial demonstrct ale judelului Buzdu >

f) Probleme identificate in perioada de implementare gi solulii de rezolvare a
acestora/Modific;ri ale contractufui de grant: Nu s-au semnalat t

g) Probfeme identificate in perioada post-implementare $i solulii de rezolvare a acestora.: -/\/t / o- Jfg Ca?Lt/

intocmit,

Responsabil pe probleme

Aprobat,

Coordonator proiect

Dir.ex.adj.

lng. Bicanu Luminila


