
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Documentațiilor tehnico-economice –
faza proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul „ Casă nouă în drumul spre 

acasă”, promovat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul POR 2014 -

2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1 
 
 
 
Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul de inițiere al Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de 
iniţiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 12861/2020; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului  Buzău nr. 34625/10.09.2020;  

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.76/2018, pentru 
aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului a „Casă nouă în 
drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 
„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de 
investiții 8.1., modificată prin HCJ nr 153/2018 și HCJ nr. 
121/2019; 

- avizul nr. 191/2020 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 
Județean Buzău 

- adresa nr. 25.617/13.07.2020 a Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru 
modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 
 
 



 
În temeiul art. 173 alin (1) lit d, alin (5) lit b și art. 182 din alin (1) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică –faza proiect 

tehnic  pentru componenta „Restructurarea centrului rezidențial pentru 
copilul cu handicap nr. 9 Buzău prin construirea  a două case duplex de 
tip familial (P+E), documentație prevăzută în sinteză, în anexa nr. 1. 

 
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției 

prevăzute la art. 1, după cum urmează: 
- valoare totală: 4.092.320,73 lei cu TVA din care: C+M – 

3.344.356,95 lei cu TVA. 
 

Art. 3.  Se aprobă documentația tehnico-economică – faza proiect 
tehnic pentru componenta ”Înființarea  Centrului de zi de recuperare 
copii cu dizabilități prin reabilitare construcție nr. cadastral 66974” 
prevăzută în sinteză, în anexa nr. 2 

 
Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției 

prevăzute la art. 3 după cum urmează: 
- valoarea totală a investiției: 841.228,30 lei cu TVA din care: C+M – 

656.585,94 lei cu TVA. 
 
Art. 5.  Se aprobă bugetul actualizat al proiectului „Casă nouă în 

drumul spre acasă”, cu cele două componente prevăzute la art. 1 și art. 
3 în sumă de 4.933.549,03 lei cu TVA. 
 

Art. 6. Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea 
asigurării la bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău, a sumelor reprezentând cofinanțare de 2% și a 
cheltuielilor neeligibile. 

 
Art. 7. În baza art. 617 și 619 din Codul civil, se recunoaște un 

drept de trecere în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău pe terenul – cale de acces din str. Horticolei nr. 
56 (proprietate publică a Județului Buzău), la investițiile prevăzute la art. 
1 și art. 3. 

 
Art. 8. Pe data prezentei, art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 76/2018, Hotărârea Consiliului Județean nr.153/2018 și Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 121/2019 se abrogă. 

 
 
 
 
 



 
 
Art. 9. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 
Art. 10. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului Județului Buzău, autorităților și instituțiilor 
publice interesate, precum și publicarea pe site-ul autorității publice 
județene.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 162 
BUZĂU, 17 SEPTEMBRIE 2020 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 

(Domnul consilier județean Rotaru Eduard nu participă la vot fiind sub incidenţa 
art.  228 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ). 

 























































































CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE 
 
      NR. 12861/2020 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentațiilor tehnico-economice –faza proiect tehnic 
de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul „ Casă nouă în drumul spre acasă”, promovat 
de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 
8, Prioritatea de investiții 8.1 

 
 

   Prin Hotărârea nr. 76/2018 modificată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr. 153/2018 și 121/2019, Consiliul Judeţean Buzău a 
aprobat promovarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău a „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 
2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 
sociale”, Prioritatea de investiții 8.1. Contractul de finanțare a fost 
semnat la faza Studiu de fezabilitate și documentație de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție.  

 În perioada de implementare a proiectului s-a încheiat contractul nr 
134/9113/03.03.2020 pentru elaborarea documentației tehnico-
economice faza proiect tehnic și execuție.  

 Proiectul tehnic a fost verificat și considerat conform de către 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. 

 Indicatorii tehnico –economici au fost aprobați în Consiliul tehnico-
economic al Consiliului Județean Buzău, aviz nr. 191/2020 

 Finalizarea proiectului tehnic de execuție determină modificarea 
bugetului inițial aprobat de la  5.153.169,97 lei (valoare totală a 
investiției de 5.153.169,97 lei cu TVA din care C+M= 4.294.782,59 lei cu 
TVA) la 4.933.549,03 lei cu TVA (valoare totală a investiției de 
4.933.549,03 lei cu TVA din care C+M= 4.001.122,89 lei cu TVA). 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 



CONSILIUL  JUDETEAN  BUZAU 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BUZAU 

Str. Bistritei nr. 41, judetul Buzau, CP 120102, telefon (0238)711051, (0238) 711052, fax 
(0238)721143, 

e-mail: secretariat@dgaspc-buzau.ro 

 
 
Nr. 34625/10.09.2020 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea Documentațiilor tehnico-economice –faza 

proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul „ Casă nouă în drumul spre acasă”, promovat de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiții 8.1 

 
Prin Hotărârea nr. 76/2018 modificată prin HCJ nr 153/2018 și 

121/2019, Consiliul Judeţean Buzău a aprobat promovarea de către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a „Casă 
nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 
„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de 
investiții 8.1.În perioada de implementare a proiectului s-a încheiat 
contractul nr 134/9113/03.03.2020 pentru elaborarea documentației 
tehnico-economice faza proiect tehnic și execuție.  

 Proiectul tehnic a fost verificat și considerat conform de către 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est așa cum rezultă din grila de 
analiză a conformității proiectului tehnic de execuție înregistrat la 
DGASPC Buzău sub nr. 25.617/13.07.2020. 

 Indicatorii tehnico –economici au fost aprobați în Consiliul tehnico-
economic al Consiliului Județean Buzău.  

Potrivit proiectului tehnic elaborat pentru construirea a 4 case de 
tip familial soluția propusă de proiectant este: 

Construirea, în municipiul Buzău a două case identice, tip duplex pe 
terenul proprietate a Consiliului Județean Buzău, aflat în administrarea 
DGASPC Buzău. Fiecare din cele doua case tip duplex va avea un regim 
de înălțime P+1 și va avea o suprafață construita la etaj de 310,10mp, o 
suprafață construita la parter de 310,10mp, o suprafață utilă totală de 
503,31mp. Amenajările exterioare propuse presupun realizare de 
trotuare, împrejmuiri, amenajări loc de joacă pentru copii, amenajare 
suprafață pavată.   

Devizul general al proiectului „ Construirea a doua case duplex de 
tip familial (P+E) în vederea restructurării CRCH nr 9„ are o valoare 
totală de 4.092.320,73 lei cu TVA din care C+M de 3.344.536,95 lei. 

 
  



Potrivit proiectului tehnic depus pentru reabilitare construcție C3-
carte funciară 66974, nr cad. 66974, în vederea înființării unui centru de 
zi de recuperare pentru copii cu dizabilități lucrările se vor executa pe 
terenul proprietate a Consiliului Județean Buzău, aflat în administrarea 
DGASPC Buzău. Clădirea care va fi reabilitată are o suprafață utilă de 
596,25mp cu regim de înălțime parter și subsol. Lucrările de reabilitare 
vor consta în recompartimentări în vederea schimbării destinației în 
centru de zi, reparații/refacere tencuieli, scări exterioare, șarpante de 
lemn, înlocuire tâmplărie, lucrări de izolare termică, lucrări specifice de 
finisaje precum și refacere trotuare. 

Devizul general al proiectului „Reabilitare construcție C3-carte 
funciară 66974, nr cad. 66974, în vederea înființării unui centru de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilități„  are o valoare totală de 
841.228,30 lei cu TVA din care C+M de 656.585,94 lei cu TVA. 

Având în vedere diferențele înregistrate între devizele generale 
realizate la faza PT se impune aprobarea Proiectului tehnic de execuție, a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia și corelarea bugetului 
proiectului în consecință.  

Prin urmare, bugetul proiectului se modifică după cum urmează 
- valoarea totală a proiectului devine 4.933.549,03 lei  

Totodată, pentru asigurarea accesului la obiectivele de investiții, în 
scopul implementării proiectului, realizării lucrărilor de 
construire/reabilitare și utilizării noilor imobile, vă rugăm să aprobați 
instituirea unui drept de trecere în favoarea DGASPC Buzău asupra 
terenului - cale de acces din str. Horticolei nr. 56 (proprietate publică a 
Județului Buzău).  

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobați     
Documentația tehnico-economică –faza proiect tehnic de execuție și a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  „ Construirea a doua case 
duplex de tip familial (P+E) în vederea restructurării CRCH nr 9„ și ai 
proiectului  „Reabilitare construcție C3-carte funciară 66974, nr cad. 
66974, în vederea înființării unui centru de zi de recuperare pentru copii 
cu dizabilități„ precum și actualizarea bugetului proiectului în consecință.   

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

Loredana Elena Dorobanțu 

 

 

   ȘEF SERVICIU MONITORIZARE 

           Ciprian Mihai Pîrvu 
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