
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea Documentațiilor tehnico-economice și 
a indicatorilor  tehnico-economici în proiectul „Un pas 

spre comunitate” promovat de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prin 

Programul de Interes National 2018   
 
Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul de inițiere al Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de 
iniţiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr . 12863/2020.; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului  Buzău nr. 34626/10.09.2020;  

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 4/2019, pentru 
aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre 
comunitate” în cadrul Programul de Interes National 2018 ; 

- avizele nr 186/07.09.2020, 187/07.09.2020, 188/07.09.2020, 
189/07.09.2020 și 190/07.09.2020 ale Consiliului Tehnico-Economic 
al Consiliului Județean Buzău 

- prevederile HG 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 Documentațiile tehnico-economice – Studiu de 
Fezabilitate și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  pentru 
„Construirea a 4 locuințe protejate și reabilitarea/modernizarea unui 
imobil„ în cadrul proiectului „Un pas spre comunitate” finantat prin 
Programul de Interes National 2018, în sinteză,  prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
„Construirea a 4 locuințe protejate și reabilitarea/modernizarea unui 
imobil„ după cum urmează: 

-valoarea totală a investiției 9.140.277,15 lei cu TVA din care C+M -
7.590.026,16 lei cu TVA. 

 
Art.3 Se actualizează bugetul proiectului la o valoare totală de 

9.140.277,15 lei cu TVA din care: 
- - valoare finanțată din Programul de Interes Național 2018 – 

2.483.864 lei cu TVA; 
- - contribuție proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău – 248.386 lei cu TVA; 
- - cheltuieli neeligibile. 
 

 
Art. 4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 

 
Art. 5. 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 
 
 
 
 

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
NR. 167 
BUZĂU, 09 SEPTEMBRIE 2020 
 
 
 



























































































































































































 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
              PREȘEDINTE 
 
         NR. 12863/2020 

 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor  

tehnico-economici în proiectul „Un pas spre comunitate” 
promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău prin Programul de Interes 

National 2018   
 

 

   Prin  Hotărârea Consiliului Județean nr.4/2019 a fost aprobata 
promovarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programul 
de Interes National 2018.   În perioada de implementare a proiectului s-
a încheiat contractul de servicii nr 54120/13.12.2019 pentru elaborarea 
documentației tehnico-econiomice faza Studiu de Fezabilitate și 
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție .  

 Indicatorii tehnico –economici au fost avizați în Consiliul 
tehnico-economic al Consiliului Judeșean Buzău, avize nr 186/07.09.2020, 
187/07.09.2020, 188/07.09.2020, 189/07.09.2020 și 190/07.09.2020
 Devizul general al obiectivului de investiții „Construirea a 4 locuințe 
protejate și reabilitarea/modernizarea unui imobil„ are o valoare totala 
de 9.140.277,15 lei cu TVA din care C+M de 7.590.026,16 lei cu TVA. 

Finalizarea Studiului de Fezabilitate și a  Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție  determină modificarea bugetului inițial aprobat 
de la  2.755.808 lei la 9.140.277,15 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. 34626/10.09.2020 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentațiilor tehnico-
economice și a indicatorilor  tehnico-economici în proiectul „Un 

pas spre comunitate” promovat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău prin Programul de Interes 

National 2018   
 

 

Prin  Hotărârea Consiliului Județean nr.4/2019 a fost aprobata 
promovarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programul 
de Interes National 2018.    

În perioada de implementare a proiectului s-a încheiat contractul de 
servicii nr 54120/13.12.2019  pentru elaborarea documentației tehnico-
economice faza Studiu de Fezabilitate și Documentație de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție.  

Potrivit Studiului de Fezabilitate întocmit, urmează a se construi 4 
locuințe protejate, în municipiul Râmnicu Sărat, pe terenurile apaținând 
Consiliului Județean Buzău și aflate în administrarea DGASPC Buzău. 
Amplasamentul dispune de posibilitatea racordării la utilități a 
construcțiilor. Regimul de construire a fiecărei locuințe protejate este P+1, 
iar construcția va fi realizată din zidărie de cărămidă cu stâlpi și centuri 
din beton armat și învelitoare din tablă. Incinta va dispune de alei pavate, 
spații verzi și o platformă gospodărească. Suprafața construită a fiecărei 
locuințe protejate este de 198,91mp, o suprafață desfășurată de 
342,83mp și  o suprafață utilă de 235,36mp. Durata de realizare a 
investiției este de 12 luni. Potrivit devizelor de lucrări pentru fiecare 
obiectiv în parte, valoarea estimativă a lucrărilor pentru o casa protejată 
este de 1.592.241,12 lei cu TVA din care C+M 1.264.575,07 lei cu TVA.  

Potrivit Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție lucrările 
de reabilitare/modernizare a imobilului cu destinație centru de zi se 
realizează pe terenul situat în Râmnicu Sărat, proprietate a Consiliului 
județean Buzău, aflat în administrarea DGASPC Buzău. Lucrările vor 



consta în modernizarea, recompartimentarea și consolidarea imobilului 
existent. Suprafața construită propusă este de 624 mp iar suprafața utilă 
este de 483,49mp. Lucrările presupun și amenajarea terenului, 
împrejmuire și asigurarea acces auto, pietonal și parcări. Potrivit devizului 
de lucrări, valoarea estimativă a lucrărilor pentru centrul de zi este de 
2.572.060,35 lei cu TVA din care C+M 12.335.078,36  lei cu TVA 

Indicatorii tehnico –economici au fost avizați în Consiliul tehnico-
economic al Consiliului Județean Buzău, avize nr 186/07.09.2020, 
187/07.09.2020, 188/07.09.2020, 189/07.09.2020 și 190/07.09.2020
 Devizul general al obiectivului de investiții „Construirea a 4 locuințe 
protejate și reabilitarea/modernizarea unui imobil„ are o valoare totala 
de 9.140.277,15 lei cu TVA din care C+M de 7.590.026,16 lei cu TVA. 

Finalizarea Studiului de Fezabilitate și a  Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție  determină modificarea bugetului inițial aprobat 
de la  2.732.250 lei la 9.140.277,15 lei cu TVA  

Prin urmare, bugetul proiectului se modifică după cum urmează 
- valoarea totală a proiectului devine 9.140.277,15 lei cu TVA 
- valoarea aprobată la finanțare în cadrul Programul de Interes 

National 2018 este de 2.483.864 lei cu TVA. 
 

Având în vedere cele de mai sus, vă rugam sa aprobați Studiul de 
Fezabilitate și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  pentru 
„Construirea a 4 locuințe protejate și reabilitarea/modernizarea unui 
imobil„ în cadrul proiectului „Un pas spre comunitate” finanțat prin 
Programul de Interes National 2018, indicatorii tehnico economici ai 
obiectivelor de investiții prezentați în devizul general precum și 
modificarea bugetului proiectului.  

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV 

Loredana Elena Dorobanțu 

 

 

   ȘEF SERVICIU MONITORIZARE 

           Ciprian Mihai Pîrvu 
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