
PROIECT

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne

pentru aprobarea documentafiei tehnico-economice,
faza Documentalie de Avizare a Lucririlor de Intervenfie, a

indicatorilor tehnico-economici gi a cofinan!5rii obiectivului
de investilii ,,Reabilitare drum iudelean DJ 2O3L, intre km

2g+4OO - 5O+OOO Cozieni - Bozioru - Brdegti, iudelul Buzdu"
promovat spre finanlare prin Programul Nalional de

Dezvoltare LocalS
al Ministerului Dezvoltirii Regionale, Administraliei

Publice gi Fonduri EuroPene

Consiliul Judelean Buz5u,
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui
inregistrat5 sub nr. 1 2BSt/20.09.2017 ;

- raportul Direcfiei pentru Administrarea
tn registrat sub nr.t2952l 20.09.2017 ;

- avizul de legalitate al Secretarului judefului BuzEu dat pe proiectul de

hot516re;
- avizul Comisiei tehnico-economice a

nr. L24/L5.09.20t7;
Consiliului Judefean BuzEu

- prevederile HCI nr. / 20t7 privind
2017 a excedentului anual al bugetului
rezultat la incheierea exercifiului bugetar la

actualizata( 1)
- prevederile art.7 alin. (1) lit. ,,f" din Ordonan[a de

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
Dezvoltare LocalS cu modificbrile 9i completbrile ulterioare;

- prevederile art. !, art. 2 lit. ,,C", art. B alin. (3) din Ordinul nr.

LB5L12OL3, cu modificSrile 9i complet6rile ulterioare privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea Tn aplicare a Ordonanfei de

Urgenta a Guvernului nr. 28120t3,

tn temeiul art. 91 alin.(1) lit. ,,b", alin.(3) lit. ,,f" 9i art.97 din Legea

2t5/2OOL a administraliei publice locale, republicatS, cu modificdrile
completb ri le u lterioa re,

vv

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprob[ documentalia tehnico-economica , faza Documentalie
de Avizare a Lucr5rilor de Intervenlie, aferent5 obiectivului ,,Reabilitare drum
judelean DJ 203L, Tntre km 2g+4OO 50+000 Cozieni Bozioru Br5egti,
judeiul Bgzdts" prev5zut5 - in sintezb - in anexa care face parte integrantd din
prezenta hot516re.

Consiliului Judelean BuzEu,

Patrimoniului 9i Investi!ii,

aprobarea utiliz5rii in anul
propriu al judelului BuzEu
31 decembrie 2016- forma

Urgen[5 a

Nafional de

nr.
9i



Art. 2. Se aprobb indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de

investifii ,,Reabilitare drum jude[ean DJ 203L, intre km 29+400 50+000
Cozieni - Bozioru - Br6egti, judetul Buzdu", dup5 cum urmeaz6:

a) Valoarea totalS inclusiv TVA - 80.372.030,00 lei

din care:
- c+M:74.279.400,00 lei (inclusiv TVA);

b) Durata de execufie a lucr5rilor: 36 de luni;

c) Date tehnice ale investi[iei:
- Sector drum: km 29+400 - 50+815 , L--21,4L5 km clasa tehnica IV;
- platforma drumului: 8,0 m;
- l5limea cbii de rulare: 6,0 m;
- acostamente: 2xL m;

Alte date tehnice ale investiliei:
- Lucr5ri de arta - Poduri - 11 buc.
- Podefe tubulare D= 1000 mm - 11 buc.
- Pode! casetat C2 - 11 buc.
- Pode! tip P2 - 43 buc.
- Pode! dalat tip D3 - 5 buc.
- Pode! dalat L - 40 buc.

Art. 3. Se aprob5 cofinanfarea proprie a UnitSlii Administrativ-Teritoriale
- Judeful Buzdu prin Consiliul ]udelean Buz5u cu suma de 1.38t.720,00 lei la
realizarea obiectivului de investifii prev5zut la art. 1 9i 2.

Art. 4. Direclia pentru Administrarea Patrimoniului 9i Investilii 9i celelalte
direclii din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Buzbu vor aduce la

indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.

Art. 5. Secretarul judefului Buzdu va asigura aducerea la cunogtinla
public[ a prevederilor prezentei hotd16ri, prin publicarea acesteia pe site-ul
bonsiliului Judefean BuzEu gi in Monitorul Oficial al judefului, precum 9i

comunicarea hotd16rii autorit5filor, institufiilor 9i persoanelor interesate.

PRE9EDINTE,

PETRE . EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

Nr. 

-

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

BUZAU, 20L7



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 1285L12O.O9.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirdre pentru aprobarea documentaliei

tehnico-economice, faza Documentalie de Avizare a Lucririlor
de Intervenfie, a indicatorilor tehnico-economici 9i a

cofinan!5rii obiectivului de investilii,,Reabilitare drum
jude[ean DJ 2O3Lt intre km 29+4OO - 5O+OOO Cozieni -

Bozioru - Brdegti, judelul Buziu" promovat spre finanlare
prin Programul Nalional de Dezvoltare Locali al Ministerului

Dezvoltirii Regionale,
Administratiei Publice 9i Fonduri Europene

Consiliul Judefean Buzbu intenlioneazd sE promoveze spre finanfare
prin programul Nafional de Dezvoltare LocalS proiectul ,,Reabilitare drum
jude[ean DJ ZO3L, intre km 29+4OO 50+000 Cozieni Bozioru Brbegti,
judelul Buzdu", av6nd ca scop realizarea lucr5rilor de reabilitare a tronsonului
-Oe 

Orum jude[ean DJ 203L, respectiv la parametrii corespunz5tori clasei tehnice
IV 9i cat-egoriei de importanf5 C, cu respectarea cerinfelor de rezistenf5 9i

stabilitate,ln vederea desfSgur5rii traficului in condilii de siguran!5 9i confort.
Documentalia tehnico-economice, faza D.A.L.I. a primit avizul Comisiei

tehnico-economice a Consiliului Judefean Buz5u nr. t24/15.09.20t7.
Ca urmare, s-a iniliat proiectul de hotb16re prin care, in respectul

prevederilor legale, urmeaz5 a se aproba:
- documentalia tehnico- economica-faza Proiect Tehnic;
- indicatorii tehnico-economici;
- contribufia financiarE a Consiliului Judefean Buzdu la realizarea proiectului de

refacere a podului prin suslinerea costurilor neeligibile conform prevederilor

Ordonanlei de Urgenta a Guvernului nr,2812013 9i Ordinului nr. 185L12013, cu

modificbrile 9i complet5rile ulterioare.
Aprobarea proiectului de hotd16re este condifie indispensabilS pentru

finanfarea de cfitre Ministerul Dezvolt5rii Regionale Administraliei Publice 9i

Fonduri Europene.

PRE9EDINTE,

PETRE . EMANOIL NEAGU

{

<) /u\-,-a--



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA

PATRIMONIULUI 9I INVESTITII
N r. 1 28521 20. 09. 2OL7

RAPORT

la proiectul de hotir6re pentru aprobarea documentaliei
tehnico-economice, faza Documentalie de Avizare a Lucririlor

de Intervenlie, a indicatorilor tehnico-economici gi a
cofinan!5rii obiectivului de investilii,,Reabilitare drum

judelean DJ 2O3Lt intre km 29+4OO - 5O+OOO Cozieni -
Bozioru - Briegti, judelul Buziu" promovat spre finanlare

prin Programul Nalional de Dezvoltare Locald al Ministerului
Dezvoltd rii Regionale,

Administraliei Publice 9i Fonduri Europene

Consiliul Jude[ean Buzbu intentioneaz5 sE promoveze spre finanlare prin
Programul Nalional de Dezvoltare LocalS proiectul ,,Reabilitare drum judefean DJ

203L, intre km 29+400 - 50+000 Cozieni - Bozioru - Brdegti, judelul Buzdu",
avdnd ca scop realizarea lucr5rilor de reabilitare a tronsonului de drum judelean
DJ 203L, respectiv la parametrii corespunzdtori clasei tehnice IV 9i categoriei de
importan!5 C, cu respectarea cerinlelor de rezisten!5 9i stabilitate, in vederea
desfSgurErii traficului in condi[ii de siguran!5 Si confort.

Documentalia tehnico-economice, faza D.A.L.I. a primit avizul Comisiei
tehnico-economice a Consiliului Jude[ean BuzSu nr. L24/L5.09.20L7.

Ca urmare, este necesara inifierea unui proiect de hot516re prin care, in
respectul prevederilor legale, urmeaz5 a se aproba:
- documentalia tehnico- economica-faza Proiect Tehnic;
- indicatorii tehnico-economici;
- contribufia financiard a Consiliului Judelean BuzEu la realizarea proiectului de
refacere a podului prin susfinerea costurilor neeligibile conform prevederilor
Ordonanfei de Urgen!5 a Guvernului nr.2812013 9i Ordinului nr. 185t12013, cu
modificdrile 9i complet5rile ulterioare.

Aprobarea proiectului de hot516re este condifie indispensabilS pentru
finanlarea de cbtre Ministerul Dezvolt5rii Regionale Administraliei Publice 9i
Fonduri Europene.

Propun adoptarea proiectului de hotd16re in forma initiatorului.

DIRECTOR EXECUTIV,

IULIAN PETRE


