
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Actului Adițional nr.2 la Acordul 

de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială 
Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației 
tehnico-economice aferente investiției „Stimularea 

mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă 

Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” 
 
 

Consiliul Județean Buzău, 
Având în vedere 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr.10292/28.06.2021; 

- raportul Direcţiei de Dezvoltare Regională înregistrat sub 
nr.10293/28.06.2021; 

- 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; 

- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
nr.1032/DIP/28.06.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.198/2020 pentru 
aprobarea formei actualizate 2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii 
la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 
tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, 
precum și aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est pentru realizarea documentației tehnico-economice a 
acestuia; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.17/2021 pentru 
aprobarea formei actualizate a Acordului de parteneriat între UAT Județul 
Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în 
vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției” 
Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii 
rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul 
Buzău”; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind 
instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 



- prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1458/2020 
privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii 
proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice 
(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiective de patrimoniu cu potențial turistic, 

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

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Actul Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat între 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-
economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin 
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – 
Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 

semneze în numele și pentru Județul Buzău Actul adițional prevăzut la art.1. 
 

Art. 3. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția 
de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 
publice interesate, precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Județean. 

 
 

                 PREŞEDINTE, 
 
          PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
             CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 

                MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 
Nr. 131 
BUZĂU, 30 IUNIE 2021 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 



                                                                                Anexa 
 la Hotărârea Consiliului Județean  

Buzău nr. 131/30.06.2021 
 

 
 
 

ACT ADIȚIONAL Nr. 2  
la 

ACORD DE PARTENERIAT Nr. 25/15.01.2021   
încheiat pentru realizarea proiectului  

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare)" 
 
 

 

Parteneri: 

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), organism 
non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se organizează şi funcţionează în 
condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Brăila, strada Anghel Saligny nr.24, codul 
fiscal1  11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat 
reprezentat prin Luminița MIHAILOV, Director General  
 
și 
 

JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul în Municipiul Buzău, str. Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48, 
județul Buzău, codul fiscal 3662495, având calitatea de membru 3/Partener 3, reprezentat 
prin Petre-Emanoil NEAGU, Președinte. 

 
Luând în considerare:  
 
1. notificarea AM POAT nr. 60817/18.06.2021 privind aprobarea cererii de finanțare "Sprijin 
la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare)", cod SMIS 143537 cu mențiunea revizuirii Acordurilor de Parteneriat prin: 

o includerea obligațiilor ce revin ADR SE și partenerilor cu privire la monitorizarea 
aspectelor care țin de posibilele riscuri identificate de ADR SE în procesul de evaluare 
și selecție a fișelor de proiect;  

o completarea valorii totale eligibile alocată fiecărui partener. 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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2. articolul 14, alineatul (2) din Acordul de Parteneriat potrivit căruia părţile vor avea dreptul 
să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele 
lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul 
în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
 
au convenit modificarea/completarea următoarelor articole: 

A. Se modifică art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului - alineat (1) 
prin includerea în coloana „Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener” a 
finanțării nerambursabile și a contribuției proprii la cheltuielile eligibile ale 
proiectului. 

    Astfel, art. 5 alineat (1) devine: 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor 
activități asumate de fiecare partener: 

Organizaţia 

Descrierea 
activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, 
în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

 
Rezultate ale 
proiectului 

(la care contribuie 
fiecare partener) 

Valoarea 
totală 

eligibilă 
alocată 
fiecărui 
partener  

 
 
 
 
 
 
 

Lider de 
parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 
A 1.1Managementul 
proiectului 
 
A 2 Informare și publicitate 
A 2.1 Informare și publicitate 
 
A 3 Pregătirea de proiecte în 
vederea finanțării din perioada 
de programare 2021-2027, la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est 
A 3.1 Selecția fișelor de 
proiect și sprijin 
acordat partenerilor pentru 
întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice/ 
documentațiilor pentru 
obținerea de avize/autorizații 
necesare pentru 
implementarea proiectelor de 
investiții 

Documentații 
tehnico-economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est aferente 
proiectelor din 
portofoliul 2021-
2027 pe domeniile 
centre de 
agrement/baze 
turistice (tabere 
școlare), 
infrastructură și 
servicii publice de 
turism, inclusiv 
obiectivele de 
patrimoniu 
cu potențial 
turistic și 
infrastructură 
rutieră de interes 
județean, inclusiv 
variante ocolitoare 
și / sau drumuri de 
legătură. 

 
 
 
 
 
 
 
854.030,20 lei 
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Partener 3: 
JUDEȚUL 
BUZĂU  

A1 Managementul proiectului  
A1.1Managementul proiectului 
 
A 3 Pregătirea de proiecte în 
vederea finanțării din perioada 
de programare 2021-2027, la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est 
A 3.2 Elaborarea 
documentațiilor tehnico-
economice/ 
documentațiilor pentru 
obținerea de avize/autorizații 
necesare pentru 
implementarea proiectelor de 
investiții 
 
 
 
 

Documentații 
tehnico-economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est aferente 
proiectelor din 
portofoliul 2021-
2027 pe domeniile 
centre de 
agrement/baze 
turistice (tabere 
școlare), 
infrastructură și 
servicii publice de 
turism, inclusiv 
obiectivele de 
patrimoniu 
cu potențial 
turistic și 
infrastructură 
rutieră de interes 
județean, inclusiv 
variante ocolitoare 
și / sau drumuri de 
legătură. 

 
 
1.403.248,00 
lei 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Se completează art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat prin 
introducerea alineatului (17), astfel:   

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(17) Liderul de proiect va monitoriza riscurile identificate în procesul de evaluare și selecție 
a fișelor de proiect, precum și eventualele riscuri ce ar putea interveni pe parcursul 
elaborării documentaților tehnico-economice. 

 

C. Se completează art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor prin introducerea 
alineatului (16), astfel: 
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Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 

Obligaţiile 

(16) Partenerii vor aplica măsurile necesare de eliminare a riscurilor identificate în procesul 
de evaluare și selecție a fișelor de proiect, precum și a eventualelor riscuri ce ar putea 
interveni pe parcursul elaborării documentațiilor tehnico-economice. 

 

D. Restul articolelor rămân neschimbate. 

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi _______, într-un exemplar, semnat electronic, 
de fiecare parte. 
 
 
 

Lider de parteneriat Partener proiect 
  

Director General 
 

Luminița MIHAILOV 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

Președinte 
 

Petre-Emanoil NEAGU  
 

JUDEȚUL BUZĂU 
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                                                                                   AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA 

 A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 
Adresa: Str. Anghel Saligny nr. 24, Braila 

 Tel: 004 0339 401018; 0339 401019;  
Fax: 004 0339 401017 

E-mail: adrse@adrse.ro 
http://www.adrse.ro 

Nr. 1032/DIP/28.06.2021 
   

Catre:            CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

In atentia: Domnului Presedinte Petre Emanoil NEAGU 

Ref:             Act aditional nr.2 la Acordul de Parteneriat incheiat in cadrul Cererii de Finantare 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes 
judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, 
centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” 

                    
Stimate Domnule Presedinte, 
 
Avand in vedere notificarea AM POAT nr. 60817/18.06.2021 privind aprobarea cererii de finantare 
"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau 
drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)", cod SMIS 143537, cu mentiunea 
revizuirii Acordurilor de Parteneriat prin: 

- includerea obligatiilor ce revin ADR SE si partenerilor cu privire la monitorizarea aspectelor 
care tin de posibilele riscuri identificate de ADR SE in procesul de evaluare si selectie a fiselor 
de proiect;  

- completarea valorii totale eligibile alocata fiecarui partener, 
 
va transmitem atasat, propunerea privind incheierea actului aditional nr. 2 la Acordul de Parteneriat 
incheiat intre ADR SE, in calitate de Lider de proiect si Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
partener in cadrul cererii de finantare „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes 
judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice 
(tabere scolare)”. 
 
De asemenea, va transmitem un extras din lista de verificare a fisei de proiect "Stimularea mobilitatii 
la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintila Voda - 
Plaiul Nucului, jud. Buzau " ce contine potentialele riscuri identificate in cadrul procesului de evaluare 
si selectie a fiselor de proiect. 
 
Va rugam sa ne transmiteti actul aditional nr.2 la Acordul de Parteneriat, semnat de catre 
reprezentantul legal al Consiliului Judetean Buzau, in cel mai scurt timp posibil. 
 
Va multumim pentru sprijinul dumneavoastra.  
 
Cu stima, 
 
Luminita MIHAILOV  
Director General  

Intocmit, 
Luiza Tiganus 

Sef SIP 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE  
  Nr. 10292/28.06.2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului 

Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea 
realizării documentației tehnico-economice aferente 

investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin 
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 

tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” 
 

 

 

Pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesare realizării 

investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, 

judeţul Buzău”, a fost realizată și promovată spre finanțare prin Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014-2020) o cerere de 

finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est și alte 

autorități publice locale din regiune. 

Această cerere de finanțare a proiectului, proiect denumit „Sprijin la 

nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 

de legatură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare)”, SMIS 143537 are ca anexă 

un acord de parteneriat încheiat între entitățile solicitante, acord aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.198/2020. 

 

 



 

Ca urmare a modificării ghidului solicitantului prin Ordinul Ministrului 

Fondurilor Europene nr. 1458/2020 privind modificarea Ghidului de accesare a 

fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate 

pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiective de patrimoniu cu potențial turistic, acordul de parteneriat a fost 

revizuit, pentru a întruni condițiile de eligibilitate solicitate de finanțator, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 17/2021. 

Ulterior, prin Actul Adițional nr.1 la acest acord de parteneriat a fost 

adusă o modificare de ordin formal (eliminarea mențiunii privind valoarea 

totală eligibilă a proiectului). 

Pentru semnarea contractului de finanțare a proiectului cu Codul SMIS 

143537 este necesară o nouă modificare a acordului de parteneriat prin: 

- includerea obligațiilor ce le revin Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Est, respectiv Județului Buzău cu privire la monitorizarea aspectelor care 

țin de posibilele riscuri identificate de ADR SE în procesul de evaluare și selecție 

a fișelor de proiect;  

- completarea valorii totale eligibile alocate Județului Buzău. 

Prin urmare vă propun adoptarea hotărârii de aprobare a Actului Adițional 

nr.2 la acordul de parteneriat. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
  



  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Direcția de Dezvoltare Regională 
  Nr. 10293/28.06.2021 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului 
Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat între Unitatea 

Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea 

realizării documentației tehnico-economice aferente 
investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin 

modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 
tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” 

 
 
 

Proiectul de hotărâre se fundamentează pe o solicitare expresă a liderului 
de parteneriat în această cerere de finanțare.  

Modificările la acordul de parteneriat inițial se referă la: 
1. Modificarea titlului ultimei coloane din tabelul de la art.5 (1) Roluri 

și responsabilități în implementarea proiectului din ”Valoarea totală 
eligibilă alocată fiecărui partener (finanțare nerambursabilă) și % din valoarea 
totală eligibilă a proiectului” în ”Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui 
partener”. Precizăm că valoarea eligibilă totală alocată Județului Buzău, 
valoarea nerambursabilă și valoarea contribuției proprii a Județului Buzău la 
cheltuielile eligibile rămân nemodificate. 

2. Completarea Art.7 Drepturile şi obligaţiile liderului de 
parteneriat, prin introducerea alineatului 17, astfel: 

(17) Liderul de proiect va monitoriza riscurile identificate în procesul de 
evaluare și selectie a fișelor de proiect, precum și eventualele riscuri ce ar putea 
interveni pe parcursul elaborării documentațiilor tehnico-economice. 

3. Completarea Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor prin 
introducerea alineatului 16, astfel: 

(16) Partenerii vor aplica masurile necesare de eliminare a riscurilor 
identificate în procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect, precum și a 
eventualelor riscuri ce ar putea interveni pe parcursul elaborării 
documentațiilor tehnico-economice. 

Restul articolelor acordului rămân nemodificate. 
  

Director Executiv, 
 
  Liliana NICOLAE 

. 
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