
          
                    

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 pentru aprobarea Documentației tehnico-economice - faza 

proiect tehnic de execuţie și a indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato 

Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de  
Urgență Buzău”  

 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
 
Având în vedere  

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat la nr. 2608/12.02.2020; 

- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţean Buzău 
înregistrat la nr. 2609/12.02.2020; 

- avizul de legalitate al  Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- avizul nr. 160/13.02.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 
Judeţean Buzău;  

- adresa nr. 122/05.02.2020; 2387/DIPOR/05.02.2020 a Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Est; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 286/27.11.2017 pentru 
aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato 
Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”;  

- Contractul de finanţare nr. 1895/18.04.2018, perfectat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud – Est, pe de o parte, şi Judeţul Buzău, pe de altă parte, în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
În temeiul art. 173, alin. 1, lit „b”, alin.(3), lit „f” şi art. 182 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică - faza proiect tehnic de 

execuţie pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato 
Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, prevăzută, în 
sinteză, în anexa nr. 1. 

  
Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai investiţiei 

„Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului 
Județean de Urgență Buzău”, după cum urmează: 

 
- Valoarea totală a investiției 2.158.876,83 lei din care: 
-  C+M: 1.682.446,64 lei. 
 

           (2) Sumele menţionate includ TVA. 
 

Art. 3. (1) Conform art. 1 şi 2, se actualizează bugetul proiectului la o 
valoare totală de 2.208.856,83 lei, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2. 

          (2) Consiliul Judeţean Buzău îşi asumă următoarele responsabilităţi 
financiare: 

- 23.539,80 lei, reprezentând cofinanţarea a 2% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 1.176.990,06 lei; 

- 1.031.866,77 lei, reprezentând finanţarea integrală a cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului ; 

- finanţarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului. 
 
          (3) Sumele menţionate includ TVA. 
    
         (4) Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării din 

bugetele anuale proprii a resurselor financiare necesare implementării proiectului 
în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor aplicate, urmare 
rămânerii definitive a deciziilor pronunţate de instanțele judecătorești în 
soluţionarea contestaţiilor formulate. 
       

Art. 4.  (1)  Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            (2) Pe data prezentei, se abrogă art. 2-5 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 286/27.11.2017. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art. 5. Direcţia Economică, Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi 

Investiţii, Direcţia de Dezvoltare Regională şi celelalte direcţii din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Instituțiilor și autorităților publice 
interesate, precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 

                                   MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR. 40 
BUZĂU, 19 FEBRUARIE  2020 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi. 
 
(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa  
art.  228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   Nr. 2608/12.02.2020 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației 
tehnico-economice - faza proiect tehnic de execuţie și a 

indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Eficientizarea 
energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău” 
 
 
 

Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean 
Buzău a aprobat prin Hotărârea nr. 286/27.11.2017 proiectul „Eficientizarea 
energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de 
Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, 
Contract de finanţare nr. 1895/18.04.2018, perioada de implementare 01.05.2018 
- 30.04.2020. Contractul de finanţare a fost semnat la faza Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI). 

În perioada de implementare a proiectului s-a încheiat Contractul de lucrări 
nr. 21/6879/15.05.2019, pentru elaborarea documentaţiei tehnico economică- 
faza proiect tehnic şi execuţie lucrări. 

Proiectul Tehnic (PT) a fost verificat şi considerat conform de către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020. 

Finalizarea proiectului tehnic de execuție determină: 
- modificarea bugetului inițial aprobat de la 1.957.725,66 lei la 2.208.856,83 

lei, din care cofinanțarea reprezintă 23.539,80 lei iar cheltuielile neeligibile 
1.031.866,77 lei. 

Prin urmare, susţin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 



DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
           Nr. 2609/12.02.2020 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației 
tehnico-economice - faza proiect tehnic de execuţie și a 

indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Eficientizarea 
energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al 

Spitalului Județean de Urgență Buzău” 
 

Prin Hotărârea nr. 286/27.11.2017 Consiliul Județean Buzău a aprobat  
proiectul „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon” fiind semnat Contractul de finanţare nr. 1895/18.04.2018, la 
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI). 

    În perioada de implementare a proiectului s-a semnat Contractul de lucrări 
nr. 21/6879/15.05.2019, pentru elaborare documentaţie tehnico-economică faza 
Proiect tehnic şi execuţie lucrări. 

Proiectul Tehnic (PT) a fost verificat şi considerat conform de către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020. 

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi în Consiliul Tehnico - Economic 
al Consiliului Judeţean Buzău, Aviz nr. .......... 

Bugetul actual al proiectului este elaborat pe baza Documentaţiei de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) realizată în anul 2016, cu un deviz general de 
1.907.745,66 lei (din care C+M = 1.304.529,49 lei), inclusiv TVA. 

Devizul general aferent Proiectului Tehnic are o valoare totală de 
2.158.876,83 lei (din care C+M = 1.682.446,64 lei), inclusiv TVA. 

Având în vedere diferenţele înregistrate între devizele generale realizate la 
faza DALI şi respectiv la faza PT, se impune aprobarea Proiectului Tehnic de 
execuţie, a indicatorilor tehnico – economici aferenţi acestuia şi corelarea 
bugetului proiectului cu devizul general la faza proiect tehnic de execuţie. 

Prin urmare, bugetul proiectului se modifică după cum urmează: 
- valoarea totală a proiectului devine 2.208.856,83 lei; 
- contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Buzău devine 23.539,80 lei 

(reprezentând cofinanţarea a 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului) şi 
1.031.866,77 lei (reprezentând finanţarea integrală a cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului). Sumele menţionate includ TVA. 
Pentru execuţia lucrărilor conform prevederilor legale în vigoare, 

documentaţia tehnico – economică aferentă obiectivului de investiţii, bugetul 
proiectului şi responsabilităţile financiare ale Consiliului Judeţean Buzău trebuie 
actualizate şi în consecinţă proiectul de hotărâre iniţiat este fundamentat. 

  
DIRECTOR EXECUTIV, 

  
LILIANA MIOARA NICOLAE 
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