
PROIECT 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea actualizării III a bugetului proiectului 

„Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – 
Podu Muncii, Judeţul Buzău” 

 
 

  Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 
  

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr. 16589/25.11.2020; 

- raportul managerului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 
75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, înregistrat la  
nr. 16590/25.11.2020; 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 196/30.08.2018 privind 
aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, 
km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”; 

- Contractul de finanţare nr. 3379/24.10.2018 perfectat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud – Est, pe de o parte, şi parteneriatul dintre Judeţul Buzău, 
Comuna Mărăcineni, Comuna Săpoca, Comuna Cernătești, Comuna Beceni, 
pe de altă parte, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, 
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, Apel de proiecte nefinalizate 
POR 2018/6/6.1/5.; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 39/19.02.2020 pentru 
aprobarea actualizării II a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 
38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
În temeiul art. 173, alin. 1, lit “f” şi art. 182, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  (1) Se aprobă majorarea bugetului proiectului „Modernizare DJ 

203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, de la 
de la 88.904.877,97 lei la 91.251.371,48 lei. Sumele menţionate includ TVA 
aferent. 



  (2) Forma actualizată III a bugetului proiectului este prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. (1) Consiliul Judeţean Buzău îşi asumă următoarele responsabilităţi 

financiare: 
-1.587.009,62 lei, reprezentând cofinanţarea a 2% din totalul costurilor eligibile 
ale proiectului, respectiv 2% din suma de 79.350.480,88 lei; 
- 11.900.890,60 lei, reprezentând finanţarea integrală a costurilor neeligibile ale 
proiectului; 
- finanţarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului. 

           (2) Sumele menţionate includ TVA. 
      

Art. 3. (1) Direcţia Economică, Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului 
şi Investiţii şi Direcţia de Dezvoltare Regională vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

   (2) Art. 2 şi 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 
196/30.08.2018 se modifică în mod corespunzător art. 1 şi 2 din prezenta 
hotărâre. 

   (3) Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 39/19.02.2020 se 
abrogă. 

 
Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi celor interesaţi, precum şi 
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 

 
                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 

                                 MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 
 
 
NR. 202 
BUZĂU, 25 DECEMBRIE 2020 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la HCJ nr. ……………………..
Anexa 3 – Bugetul Proiectului „Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu Muncii, judetul Buzau” Cod SMIS 124872

VALOARE

TOTALĂ
(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 - studii cf HG 907/studii de 
teren cf HG 28

studiu topo

42 - studii cf HG 907/studii de 
teren cf HG 28

studiu geo

44 - proiectare si inginerie

DALI

44 - proiectare si inginerie

ET drumuri

44 - proiectare si inginerie

ET poduri

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

43 - cheltuieli pentru 
(documentatii suport) si 
obtinere avize, acorduri, 
autorizatii

386,56                                    386,56                                    386,56                                    328,58                                    85% 50,25                                      13% 7,73                                        2% -                                          

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

43 - cheltuieli pentru 
(documentatii suport) si obtinere 
avize, acorduri, autorizatii

7.603,75                                7.603,75                                7.603,75                                6.463,19                                85% 988,49                                    13% 152,07                                    2% -                                          am scos formula de calcul

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

43 - cheltuieli pentru 
(documentatii suport) si obtinere 
avize, acorduri, autorizatii

2.380,00                                2.380,00                                2.380,00                                2.023,00                                85% 309,40                                    13% 47,60                                      2% -                                          

A.2 Pregatirea documentatiei 
tehnico-economice faza PT

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

44 - proiectare si inginerie
PT 150.000,00                            -                                          -                                          -                                          85% -                                          13% -                                          2% 150.000,00                            

A.2.3 Verificare tehnica a 
proiectarii

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

44 - proiectare si inginerie 10.800,00                              -                                          -                                          -                                          85% -                                          13% -                                          2% 10.800,00                              

A.2.5 Asistenta tehnica din 
partea
proiectantului

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

46 - cheltuieli pentru asistenta 
tehnica

11.900,00                              11.900,00                              11.900,00                              10.115,00                              85% 1.547,00                                13% 238,00                                    2% -                                          

ACTIVITATE SUBACTIVITATE CATEGORIE CHELTUIALĂ VALOARE TOTALĂ  
ELIGIBILĂ

VALOARE ELIGIBILĂ 
NERAMBURSABILĂ DIN FEDR

VALOARE ELIGIBILĂ 
NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL 

NAŢIONAL

VALOAREA COFINANŢĂRII 
ELIGIBILE A BENEFICIARULUI

VALOARE NEELIGIBILĂ 
INCLUSIV TVA

32.116,00                              -                                          -                                          

VALOARE TOTALĂ 
PUBLICĂ

32.116,00                              

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

27.528,00                              -                                          -                                          -                                          85% -                                          13%

-                                          85% -                                          13% -                                          2%

57.660,00                              -                                          -                                          -                                          85%

-                                          2% 27.528,00                              

-                                          13% -                                          2% 57.660,00                              

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

24.800,00                              -                                          -                                          -                                          85% -                                          13% -                                          2% 24.800,00                              

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

18.600,00                              -                                          -                                          -                                          85% -                                          13% -                                          2% 18.600,00                              

A.1.3 Obtinerea certificatului 
de urbanism si a avizelor - faza 
DALI

A.2 Pregatirea 
documentatiei tehnico-
economice faza PT

A.1 Pregatirea 
documentatiei tehnico-
economice faza DALI

A.1.2 Realizarea documentatiei 
tehnico - economice faza DALI

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica



12 - cheltuieli pentru 
obtinerea si amenajarea 
terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea 
terenului

116.720,36                            106.348,59                            106.348,59                            90.396,30                              85% 13.825,32                              13% 2.126,97                                2% 10.371,77                              

15 - cheltuieli pentru 
investitia de baza

53 - cheltuieli pentru constructii si 
instalatii

86.773.561,23                      77.613.868,79                      77.613.868,79                      65.971.788,47                      85% 10.089.802,94                      13% 1.552.277,38                         2% 9.159.692,44                         

16 - cheltuieli cu 
organizarea de santier

57 - cheltuieli pentru lucrari de 
constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

84.079,40                              84.079,40                              84.079,40                              71.467,49                              85% 10.930,32                              13% 1.681,59                                2% -                                          

16 - cheltuieli cu 
organizarea de santier

58 - cheltuieli conexe organizarii 
de santier

381.250,57                            381.250,57                            381.250,57                            324.062,98                            85% 49.562,58                              13% 7.625,01                                2% -                                          am scos formula de calcul

17 - cheltuieli pentru 
comisioane, cote, taxe, 
costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, 
cote, taxe

802.885,75                            720.213,23                            720.213,23                            612.181,24                            85% 93.627,72                              13% 14.404,27                              2% 82.672,52                              am scazut 0.01 la FEDR

18 - cheltuieli diverse si 
neprevazute

18 - cheltuieli diverse si 
neprevazute

2.326.649,87                         -                                          85% -                                          13% -                                          2% 2.326.649,87                         

A.4 Dirigentie de santier A.4 Dirigentie de santier
14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

46 - cheltuieli pentru asistenta 
tehnica

324.870,00                            324.870,00                            324.870,00                            276.139,50                            85% 42.233,10                              13% 6.497,40                                2% -                                          

A.5 Informarea si 
publicitatea în cadrul 
proiectului

A.5.2 Realizarea activitatii de 
informare si publicitate în 
cadrul proiectului

8 - cheltuieli de 
informare, comunicare si 
publicitate

17 - cheltuieli de informare si 
publicitate pentru proiect, care 
rezulta din obligatiile
beneficiarului

47.599,99                              47.599,99                              47.599,99                              40.459,99                              85% 6.188,00                                13% 952,00                                    2% -                                          

A.6 Auditul proiectului
A.6.2 Realizarea auditului 
financiar extern al proiectului

7 - cheltuieli cu auditul 
achizitionat de beneficiar 
pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul 
achizitionat de beneficiar pentru 
proiect

49.980,00                              49.980,00                              49.980,00                              42.483,00                              85% 6.497,40                                13% 999,60                                    2% -                                          

91.251.371,48                      79.350.480,88                      79.350.480,88                      67.447.908,74                      10.315.562,52                      1.587.009,62                        11.900.890,60                      

Contribuţia proprie în 
proiect a UAT Judeţul 
Buzău/Consiliului Judeţean 
Buzău reprezintă:
-1.587.009,62 lei, 
reprezentând cofinanţarea 
a 2% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului, 
respectiv 2% din suma de 
79.350.480,88 lei;
- 11.900.890,60 lei, 
reprezentând finanţarea 
integrală a costurilor 
neeligibile ale proiectului;
- finanţarea cheltuielilor 
conexe ce pot apărea pe 
durata implementării 
proiectului.
Sumele menţionate includ 
TVA.

A.3 Executie lucrari A.3.2 Realizare executie lucrari

TOTAL



Anexa la HCJ nr. ……………………..
Anexa 3 – Bugetul Proiectului „Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu Muncii, judetul Buzau” Cod SMIS 124872

VALOARE

TOTALĂ

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 - studii cf HG 907/studii de 
teren cf HG 28

studiu topo

42 - studii cf HG 907/studii de 
teren cf HG 28

studiu geo

44 - proiectare si inginerie

DALI

44 - proiectare si inginerie

ET drumuri

44 - proiectare si inginerie

ET poduri

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

43 - cheltuieli pentru 
(documentatii suport) si obtinere 
avize, acorduri, autorizatii

386,56                                   386,56                                   386,56                                   328,58                                   85% 50,25                                     13% 7,73                                       2% -                                         

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

43 - cheltuieli pentru 
(documentatii suport) si obtinere 
avize, acorduri, autorizatii

7.603,75                                7.603,75                                7.603,75                                6.463,19                                85% 988,49                                   13% 152,07                                   2% -                                         

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

43 - cheltuieli pentru 
(documentatii suport) si obtinere 
avize, acorduri, autorizatii

2.380,00                                2.380,00                                2.380,00                                2.023,00                                85% 309,40                                   13% 47,60                                     2% -                                         

A.2 Pregatirea documentatiei 
tehnico-economice faza PT

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

44 - proiectare si inginerie
PT 150.000,00                           -                                         -                                         -                                         85% -                                         13% -                                         2% 150.000,00                           

A.2.3 Verificare tehnica a 
proiectarii

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

44 - proiectare si inginerie 10.800,00                              -                                         -                                         -                                         85% -                                         13% -                                         2% 10.800,00                              

A.2.5 Asistenta tehnica din 
partea
proiectantului

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

46 - cheltuieli pentru asistenta 
tehnica

11.900,00                              11.900,00                              11.900,00                              10.115,00                              85% 1.547,00                                13% 238,00                                   2% -                                         

A.1.2 Realizarea documentatiei 
tehnico - economice faza DALI

A.1.3 Obtinerea certificatului 
de urbanism si a avizelor - faza 
DALI

A.1 Pregatirea 
documentatiei tehnico-
economice faza DALI

A.2 Pregatirea 
documentatiei tehnico-
economice faza PT

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

18.600,00                              -                                         -                                         -                                         85%

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

24.800,00                              -                                         -                                         -                                         

2% 18.600,00                              -                                         

13% -                                         2% 57.660,00                              

13% -                                         

85% -                                         13% -                                         2% 24.800,00                              

-                                         2% 27.528,00                              
14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

27.528,00                              -                                         -                                         -                                         85% -                                         13%

-                                         85% -                                         13% -                                         2%

VALOARE ELIGIBILĂ 
NERAMBURSABILĂ DIN FEDR

VALOARE ELIGIBILĂ 
NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL 

NAŢIONAL

VALOAREA COFINANŢĂRII ELIGIBILE 
A BENEFICIARULUI

VALOARE NEELIGIBILĂ 
INCLUSIV TVA

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

32.116,00                              -                                         -                                         

VALOARE TOTALĂ PUBLICĂ

32.116,00                              

ACTIVITATE SUBACTIVITATE CATEGORIE CHELTUIALĂ VALOARE TOTALĂ  
ELIGIBILĂ

-                                         57.660,00                              -                                         -                                         -                                         85%



12 - cheltuieli pentru 
obtinerea si amenajarea 
terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea 
terenului

116.720,36                           106.348,59                           106.348,59                           90.396,30                              85% 13.825,32                              13% 2.126,97                                2% 10.371,77                              

15 - cheltuieli pentru 
investitia de baza

53 - cheltuieli pentru constructii si 
instalatii

86.753.899,33                      77.613.868,79                      77.613.868,79                      65.971.788,47                      85% 10.089.802,94                      13% 1.552.277,38                        2% 9.140.030,54                        

16 - cheltuieli cu 
organizarea de santier

57 - cheltuieli pentru lucrari de 
constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

84.079,40                              84.079,40                              84.079,40                              71.467,49                              85% 10.930,32                              13% 1.681,59                                2% -                                         

16 - cheltuieli cu 
organizarea de santier

58 - cheltuieli conexe organizarii 
de santier

381.250,57                           381.250,57                           381.250,57                           324.062,98                           85% 49.562,58                              13% 7.625,01                                2% -                                         

17 - cheltuieli pentru 
comisioane, cote, taxe, 
costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, 
cote, taxe

802.704,01                           720.213,23                           720.213,23                           612.181,24                           85% 93.627,72                              13% 14.404,27                              2% 82.490,78                              

18 - cheltuieli diverse si 
neprevazute

18 - cheltuieli diverse si 
neprevazute

-                                         -                                         -                                         -                                         85% -                                         13% -                                         2% -                                         

A.4 Dirigentie de santier A.4 Dirigentie de santier
14 - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica

46 - cheltuieli pentru asistenta 
tehnica

324.870,00                           324.870,00                           324.870,00                           276.139,50                           85% 42.233,10                              13% 6.497,40                                2% -                                         

A.5 Informarea si 
publicitatea în cadrul 
proiectului

A.5.2 Realizarea activitatii de 
informare si publicitate în 
cadrul proiectului

8 - cheltuieli de 
informare, comunicare si 
publicitate

17 - cheltuieli de informare si 
publicitate pentru proiect, care 
rezulta din obligatiile
beneficiarului

47.599,99                              47.599,99                              47.599,99                              40.459,99                              85% 6.188,00                                13% 952,00                                   2% -                                         

A.6 Auditul proiectului
A.6.2 Realizarea auditului 
financiar extern al proiectului

7 - cheltuieli cu auditul 
achizitionat de beneficiar 
pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul 
achizitionat de beneficiar pentru 
proiect

49.980,00                              49.980,00                              49.980,00                              42.483,00                              85% 6.497,40                                13% 999,60                                   2% -                                         

88.904.877,97                      79.350.480,88                      79.350.480,88                      67.447.908,74                      10.315.562,52                      1.587.009,62                        9.554.397,09                        

Contribuţia proprie în 
proiect a UAT Judeţul 
Buzău/Consiliului Judeţean 
Buzău reprezintă:
-1.587.009,62 lei, 
reprezentând cofinanţarea 
a 2% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului, 
respectiv 2% din suma de 
79.350.480,88 lei;
- 9.554.397,09 lei, 
reprezentând finanţarea 
integrală a costurilor 
neeligibile ale proiectului;
- finanţarea cheltuielilor 
conexe ce pot apărea pe 
durata implementării 
proiectului.
Sumele menţionate includ 
TVA.

A.3.2 Realizare executie lucrari

TOTAL

A.3 Executie lucrari



 
  
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr. 16589/25.11.2020 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării III a 
bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 

75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 196/30.08.2018, Consiliul 
Judeţean Buzău a aprobat proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 
75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/ 5, 
Contract de finanţare nr. 3379/24.10.2018, perioada de implementare: 
24.10.2018 - 30.04.2021.  

Bugetul proiectului a fost actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 142/25.07.2019 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 
39/19.02.2020, ca urmare a necesităţii: 

- actualizării valorii lucrărilor prin aplicarea prevederilor art. 66 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative (modificare manoperă),  

- includerii unor categorii de lucrări adaptate la realitatea din teren,  
- îndreptării unor erori materiale de calcul şi/sau de redactare la întocmirea 

actelor adiţionale la contractul de lucrări şi a situaţiilor de lucrări.   
Ulterior, a apărut cerinţa actualizării bugetului proiectului, urmare 

necesităţii: 
- asigurării procentului din valoarea investiţiei prevăzut de proiectant în 

Devizul General al investiţiei pe linia 5.3 Diverse şi neprevăzute, prin completarea 
în bugetul proiectului a eventualelor cheltuieli de natura celor diverse şi 
neprevăzute, în valoare de 2.326.649,87 lei (inclusiv TVA), conform solicitării 
MDRAP nr. 30972/DIPOR/06.11.2020; 

- îndreptării unei erori materiale în coloana Rest de executat la 01.01.2019 
conform prețuri reactualizate – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, 
în valoare de 19.661,90 lei, inclusiv TVA. 

Prin urmare, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor proiectului, 
reiese necesitatea actualizării bugetului proiectului, după cum urmează:  

 
 
 



 
 
- valoarea totală a proiectului se majorează de la 88.904.877,97 lei la 

91.251.371,48 lei; 
- valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului se majorează de la 

9.554.397,09 lei  la 11.900.890,60 lei.  
Sumele menţionate includ TVA aferent. 
Prin urmare, susțin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Proiect „Modernizare DJ 203K,  
km. 38+000 – 75+000,  
Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” 
Nr. 16590/25.11.2020 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării III  

 a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 
75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”  

 
 

Consiliul Judeţean Buzău a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 196/30.08.2018, proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 
75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1 Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate  
POR 2018/6/6.1/5. 

Contractul de finanţare nr. 3379/24.10.2018 prevedea perioada de 
implementare 24.10.2018 - 30.04.2021 şi o valoare totală a proiectului de 
81.833.412,97 lei, cu TVA inclus, din care 79.350.480,88 lei cheltuieli eligibile. 

Contractul de finanţare a fost încheiat pe baza Contractului de lucrări nr. 
59/10108/11.07.2018 şi a Actului adiţional nr. 1/11.07.2018 la acesta, încheiate 
cu SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL Slobozia, cu o valoare totală de 
80.346.975,44 lei. 

Ulterior, bugetul proiectului a fost actualizat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr. 142/25.07.2019 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr. 39/19.02.2020, ca urmare a necesităţii actualizării valorii lucrărilor prin 
aplicarea prevederilor art. 66 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative 
(modificare manoperă), ca urmare a necesităţii includerii unor categorii de lucrări 
adaptate la realitatea din teren, precum şi ca urmare a necesităţii îndreptării unor 
erori materiale de calcul şi/sau de redactare la întocmirea actelor adiţionale la 
contractul de lucrări şi a situaţiilor de lucrări.  

Tinând seama de adresa MDRAP nr. 26831/21.02.2019, la actualizarea II a 
bugetului proiectului, indexarea cu procentul de creştere a manoperei (în valoare 
totală de 6.734.637,63 lei cu TVA inclus) a fost asigurată prin transferul 
cheltuielilor eligibile în valoare de 2.326.649,87 lei de la linia bugetară cheltuieli 
diverse şi neprevăzute, aceasta devenind 0,00 lei, iar diferenţa de 4.407.987,76 
lei  a fost asigurată din bugetul propriu al judeţului, cheltuieli neeligibile. 

 
 



 
 
În prezent, conform solicitării MDRAP nr. 30972/DIPOR/06.11.2020, pentru 

încheierea  actului adiţional la Contractul de finanţare de actualizare a bugetului 
proiectului, având în vedere stadiul fizic actual al proiectului de aproximativ 50%, 
este necesar să fie prevăzută în bugetul proiectului şi valoarea cheltuielilor diverse 
şi neprevăzute de 2.326.649,87 lei, corelat cu Devizul general al investiţiei.  

Prin urmare, este necesară completarea în bugetul proiectului a 
eventualelor cheltuieli de natura celor diverse şi neprevazute, în valoare de 
2.326.649,87 lei, din bugetul propriu al judeţului, cheltuieli neeligibile. 

Totodată, ulterior actualizării II a bugetului proiectului, s-a identificat o 
eroare materială care trebuie îndreptată, în sensul că în cadrul obiectului 17, la 
capitolul de lucrări NCS01 Placa de suprabetonare, în coloana Rest de executat la 
01.01.2019 conform prețuri reactualizate - Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.114/2018, a fost înscrisă valoarea de 460.000,36 lei, în loc de 476.522,97 lei, 
cât este valoarea devizului aferent acestei categorii de lucrări. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, bugetul total al proiectului devine 
91.251.371,48 lei, inclusiv TVA, din care contribuţia Consiliului Judeţean Buzău 
este de: 

- 1.587.009,62 lei, reprezentând cofinanţarea a 2% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 79.350.480,88 lei (valoarea 
eligibilă a proiectului) şi 

- 11.900.890,60 lei, reprezentând finanţarea integrală a costurilor 
neeligibile ale proiectului. 

Toate sumele menţionate includ TVA. 
Se menţine responsabilitatea finanţării cheltuielilor conexe care apar în 

implementarea proiectului. 
Aceste modificări vizând bugetul proiectului şi responsabilităţile financiare 

ale Consiliului Judeţean Buzău trebuie actualizate şi în consecinţă proiectul de 
hotărâre iniţiat este fundamentat. 

  
 

Manager proiect 
 

Iulian Petre 
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