PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor
obiective de investiţii publice ale Judeţului Buzău cuprinse în
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – formă actualizată

-

-

-

Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului de
hotărâre nr. 4862/18.03.2021;
raportul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii a Consiliului
Judeţean Buzău, înregistrat la nr. 4863/18.03.2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău, dat pe proiectul
de hotărâre;
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 219/2017, pentru aprobarea documentaţiei
tehnico-economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico- economici şi a
cofinanţării obiectivului „ Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Paşii,
extravilan comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău” finanţat prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale , Administraţiei
Publice şi Fonduri Europene – forma actualizată ;
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 54/2020, pentru aprobarea documentaţiei
tehnico-economice, faza Proiect Tehnic, şi reaprobare a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Refacere pod peste râul Buzău, satul
Vadu - Paşii, extravilan, comuna Vadu - Paşii, judeţul Buzău” finanţat prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013;
prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 din
28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene,

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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Reabiltare drum judeţean DJ 203L, între km 29+400 - 50+000, Cozieni - Bozioru Brăesti, judeţul Buzău”, formă actualizată, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu - Paşii, extravilan comuna Vadu - Paşii,
judeţul Buzău”, formă actualizată, conform anexei nr. 2.
Art.3. (1) Consiliul Judeţean Buzău îşi asumă finanţarea, din bugetul propriu
al Judeţului Buzău, a tuturor categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat pentru fiecare din obiectivele de investiţii prevăzute la art. 1-2.
(2) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii şi Direcţia
Economică din cadrul Consiliului Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.5. Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 16/2017 și nr. 23/2019 se abrogă.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi
Investiţii precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 42
BUZĂU, 18 MARTIE 2021

ANEXA 1
la Hotararea Consiliului
Judetean Buzau nr__/ 2021

„Reabiltare drum judeţean DJ 203L, între km 29+400 - 50+000, Cozieni - Bozioru Brăesti, judeţul Buzău”

A. INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI ACTUALIZATI
VALOARE ACTUALIZATA A INVESTITITIEI
76.312.161,28
DIN CARE C+M
70.388.564,66
B. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE SURSE DE FINANTARE
CHELTUIELI BUGET DE STAT
74.812.541,86
CHELTUIELI BUGET LOCAL

1.499.619,41

ANEXA 2
la Hotararea Consiliului
Judetean Buzau nr__/ 2021

„Refacere pod peste raul Buzau satul Vadu Pasii - extravilan- com Vadu
Pasii”

A. INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI ACTUALIZATI
VALOARE ACTUALIZATA A INVESTITITIEI
35.972.686,69
DIN CARE C+M
30.297.801,02
B. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE SURSE DE FINANTARE
CHELTUIELI BUGET DE STAT
33.336.304,68
CHELTUIELI BUGET LOCAL
2.636.382,01

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 4862/18.03.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiţii publice ale Judeţului
Buzău cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală –
formă actualizată
Cu referire la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în vederea depunerii
solicitărilor de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru anul
2021, a obiectivelor de investiţii finanţate din acest program, aflate în faza de
execuţie a lucrărilor, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici
aferenţi şi aprobarea acestora prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.
Noua valoare a investiţiilor este determinată de:
- aplicarea prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114
din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
- ajustarea preţului contractului de achiziţie publică conform prevederilor
contractuale;
- valoarea serviciilor si lucrărilor apărute ca necesar a se executa urmare
conditiilor impuse prin avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire si
necuprinse in contractul initial;
În acest sens, a fost iniţiat proiectul de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare.

PREŞEDINTE
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII
Nr. 4863/18.03.2021
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiţii publice ale Judeţului
Buzău cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală –
formă actualizată
Consiliul Judeţean Buzău are încheiate contracte de finanţare cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având ca obiect finanţarea prin
Programul National de Dezvoltare Locala, conform Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, a următoarelor
obiective de investiţii aflate în faza de execuţie a lucrărilor:
• „Reabiltare drum judeţean DJ 203L, între km 29+400 - 50+000, Cozieni Bozioru - Brăești, judeţul Buzău”.
• „Refacere pod peste râul Buzău – satul Vadu Paşii – extravilan –comuna
Vadu Paşii”.
Necesitatea actualizarii si recalcularii Devizului General pentru obiectivul de
investitii „Reabiltare drum judeţean DJ 203L, între km 29+400 - 50+000, Cozieni Bozioru - Brăesti, judeţul Buzău” a aparut ca urmare a aplicarii prevederilor art.71
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
Necesitatea actualizării și recalculării Devizului General pentru obiectivul de
investiții „Refacere pod peste râul Buzău – satul Vadu Paşii – extravilan –comuna
Vadu Paşii” a apărut ca urmare a aplicării prevederilor contractuale privind
ajustarea preţului contractului de achiziţie publică şi a serviciilor/lucrărilor apărute
ca necesar a se executa urmare conditiilor impuse prin avizele necesare obtinerii
autorizatiei de construire și necuprinse în contractul inițial;
Având în vedere cele menţionate, susţin iniţierea şi adoptarea proiectului de
hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, forma actualizata,
urmare modificărilor enumerate mai sus şi asumarea de către Consiliul Judeţean
Buzău a cofinanţării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de
stat prin Program, potrivit prevederilor art. 8, alin. (3) din Normele metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu
modificările şi completările ulterioare conform anexei, în forma promovată de
iniţiator.

DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN PETRE

