
           
 

                                                                                                                                  PROIECT 
                    

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea promovării proiectului „Extinderea și 

dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, 

Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe – forma 
actualizată 4 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 
 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 9891/22.06.2021;     

- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Județean 
Buzău înregistrat sub nr. 9892/22.06.2021;                        

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

- Contractul de finanţare nr. 4558/11.07.2019; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 35/28.03.2019 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul  
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – 
Unități de primiri urgențe, forma actualizata; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 219/14.11.2019 privind 
aprobarea proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea 
finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, 
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 3; 

- prevederile Ordinului Ministrului delegat pentru fonduri europene 
nr.5697/2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului, Condiții 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte  
nr.P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
 
 



 
 
- prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice nr.1021/2015 pentru aprobarea 
Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „d”, alin. (5) lit. „c” şi art. 182 alin.(1)  din  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

         Art.1. Se aprobă promovarea proiectului „Extinderea și dotarea Unității 
de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma 
actualizată 4, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii 
de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – 
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență  
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, prevăzut în sinteză, în anexa  
nr. 1. 
 

Art.2. (1) Se aprobă bugetul proiectului  „Extinderea și dotarea Unității 
de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cuantum de 
22.841.193,27 lei, din care valoare totală eligibilă de 6.836.999,04 lei, 
prevăzut în anexa nr. 2. 

 (2) Sumele menționate includ TVA. 
 
Art.3. Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Consiliul Județean Buzău își asumă următoarele responsabilități 

financiare în implementarea proiectului:  
- contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 

136.739,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Extinderea și dotarea 
Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”. 

 - cheltuielile neeligibile ale proiectului în cuantum de 16.004.194,23 lei. 
 
Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Buzău”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Buzău. 

 
 



 
Art.6 Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării 

resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, 

inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în 
procedura de verificare a achiziţiei. 

 
Art.7 Valoarea totală a investiţiei prevăzută în art.2 din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 219/2019 se modifică corespunzător art. 2. din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău - 

domnul Petre-Emanoil Neagu  să semneze toate actele necesare şi contractul 
de finanţare în numele și pentru beneficiarul proiectului – Unitatea 
Administrativ Teritorială - Județul Buzău. 

 
Art.9. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii, Direcția 

de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art.10. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.219/2019 se abrogă. 

 
Art.11. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județului Buzău, Direcţiei pentru 
Administrarea Patrimoniului şi Investiţii și Direcției economice, precum și 
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
Nr. 121 
BUZĂU, 23 IUNIE 2021 
 
 
 
 
 





















 	

 

Anexa nr. 1 la  
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.______ 

 
 
 

Fișa proiectului  
„Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Buzău” 
 
 

 Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență  Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Apel de 
proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni. 
 

Aplicant: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău. 
 

 Obiectivul specific al priorității de investiții îl reprezintă 
îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență.  
 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie extinderea și dotarea 
Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău într-o 
perioadă de 41 de luni. 

 
Principalele activități: 
 
I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  
A.I.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare. 
II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare; 
A.II.1 Elaborarea Documentaţiei Tehnico-Economice–faza PT și obținerea 

Autorizației de Construire; 
A.II.2. Managementul proiectului; 
A.II.3. Achiziție și execuție lucrări; 
A.II.4. Achiziție și furnizare dotări; 
A.II.5. Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică; 
A.II.6. Achiziție și prestare servicii de informare și publicitate; 
A.II.7. Achizitie și prestare servicii de audit financiar extern. 
 
Date generale privind investiția propusă  
 
Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a fost 

înfiinţată în anul 2007 în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă, la parterul 
corpului C1 şi are suprafaţa de 640,00 mp. Pentru compatibilizarea funcţiunii 
UPU existente la parterul corpului C1 s-a proiectat un corp de clădire parter + 
subsol, amplasat paralel cu corpul C1 și conectat cu acesta printr-un apendice 



 	

 

de trecere asigurându-se continuitatea funcţiunii UPU pe cele două zone 
(existent și propus). 
 Corpul propus se amplasează în zona parcării existente care se transferă 
în subsolul clădirii proiectate conceput ca parcaj, vestiare personal medical, și 
spații de depozitare. Conexiunea se face cu un apendice independent structural 
plasat în zona imediat vecină rampei de acces în UPU existent. S-a conceput 
extinderea astfel încât după finalizarea ei să se treacă la reorganizarea 
funcţională a spaţiului UPU existent de la parterul corpului C1, astfel încât tot 
spaţiul să funcţioneze ca un tot unitar.  
 S-a realizat un acces al ambulanțelor la peron închis pe o latură a 
volumului proiectat, care asigură parcarea funcţională cât și căile de rulare. 
Conform partiului, filosofia de compartimentare se subordonează exigențelor 
din domeniu, în vederea respectării normelor sanitare, de siguranță la incendiu 
și protecția muncii, rezultând următoarele spații: 
 
Nr.  Destinație încăpere Suprafața (mp) 

Parter 
1 Windfang 12.75  
2 Sală așteptare aparținători 31.6 
3 Grup sanitar aparținători 19.16 
4 Sală cărucioare - tărgi 17.8 
5 Hol acces 1 11.9 
6 Sală decontaminare 16.7 
7 Acces izolator 4.8 
8 Grup sanitar izolator 3.38 
9 Izolator hipobaric 9.9 
10 Acces izolator medici 7.2 
11 Hol recepție triere 99.6 
12 Cabinet consultanță – tratament  20.56 
13 Cabinet consultanță – tratament 21.30 
14 Birou șef secție 20.72 
15 Birou asistent social 11.5 
16 Dispecerat SMURD 17.85 
17 Sală investigații 18.9 
18 Depozit aparate 18.6 
19 Sală tratament chirurgical 23.6 
20 Filtru pacienți 8.1 
21 Filtru medici 10.0 
22 Sterilizare 5.1 
23 Spălare instrumentar 6.5 
24 Cameră spitalizare provizorie 49.2 
25 Cameră deșeuri 6.7 
26 Hol secundar 49.67 
27 Acces depozit subsol 32.5 
28 Cameră C.T. 32.5 
29 Hol acces 2 21.65 
30 Sală resuscitare 35.7 
31 Hol principal 90.47 
32 Sală urgențe majore 112.1 
33 Sala urgențe minore 37.5 



 	

 

34 Izolator 13.6 
35 Izolator 10.1 
36 Grup sanitar izolator 5.52 
37 Hol izolator 7.05 
38 Ploscar 6.4 
39 Cameră materiale de curățenie 4.1 
40 Grup sanitar pacienți 5.85 
41 Spațiu pentru citit/relaxare 19.4 
42 Cameră de gardă 9.2 
43 Cameră de gardă 9.2 
44 Grup sanitar cameră de gardă 4.94 
45 Grup sanitar personal 8.26 
46 Oficiu 13.65 
47 Hol acces personal 12.3 
48 Casa scării 17.65 
 Total parter 1.032,73 

Subsol 
1 Parcare 803.2 
2 Casa scării 17.6 
3 Vestiar barbați 25.72 
4 Grup sanitar barbați 7.87 
5 Vestiar femei 26.91 
6 Grup sanitar femei 7.87 
7 Hol acces vestiare 11.85 
8 Spațiu depozitare dotat cu lift pentru 

mărfuri 
88.0 

 Total subsol 989,02 
 TOTAL PARTER ȘI SUBSOL 2.021,75 
 
 De asemenea s-a avut în vedere asigurarea fluxului medical, exigențele 
din domeniu, cât și conexiunea cu spaţiul UPU existent, care s-a propus a fi 
remodelat și integrat funcţiunii. 
 Accesul și ieşirea din parcare se face la cele două capete cu rampe 
proiectate pentru conexiunea cu circulaţiile la nivelul terenului amenajat. 
 Clădirea va fi echipată cu următoarele tipuri de instalaţii: instalații 
termice, de ventilare și climatizare, instalații sanitare (instalaţia de canalizare 
va fi dotată cu stație de epurare proprie pentru deșeuri medicale în vederea 
respectării exigențelor de sănătate publică, clădirea va fi dotată cu hidranți 
interiori), instalaţii de gaze medicale, instalații electrice (instalaţii de curenţi 
tari şi instalații de curenți slabi). Instalaţia de curenţi slabi va fi distribuită 
astfel: sistemul de detecţie şi avertizare incendiu, sistemul de detecţie şi 
avertizare efracţie, sistemul de control acces, sistemul de televiziune cu circuit 
închis, sistem de cablare structurată, sistem de distribuţie semnal TV, sistemul 
de sonorizare, sistemul de apelare medicală). 
 Clădirea va fi dotată cu echipamente și dotări medicale necesare 
funcționării secției UPU în conformitate cu standardele de referință în vigoare. 
Numărul și tipul echipamentelor sunt cele stabilite în urma ședintelor de lucru 
cu personalul administrativ și medical implicat în derularea proiectului. Toate 
echipamentele medicale și dotările vor respecta prevederile legale în vigoare în 
comunitatea europeană și vor fi special destinate utilizării în spații septice/UPU. 



 	

 

 
 Sustenabilitatea proiectului: Consiliul Județean Buzău va menține 

infrastructura extinsă și dotată la parametrii tehnico-funcționali adecvați, prin 
alocarea fondurilor și resurselor umane necesare.  

 
Valoarea totală a proiectului: 22.829.293,27 lei (inclusiv TVA) 

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent:15.992.294,23 lei 
Valoare nerambursabilă solicitată, inclusiv TVA: 6.700.259,05 lei. 

 
Durata proiectului: 83 de luni, incluzând activitățile derulate până la 

depunerea cererii de finanțare și perioada de evaluare a acesteia.  
 
Indicatorii proiectului: o unitate de primiri urgențe extinsă și dotată.  

 



Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială
Valoare 
totală

Valoare 
totala 
eligibilă

Valoare 
totala 
publică

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) %
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9

1.Pregătirea 
dosarului 
cererii de
finanțare

1.1 Elaborarea
Documentaţiei 
Tehnico‐
Economice 
–Faza SF

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

44‐proiectare și
inginerie

28553.46 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

1.Pregătirea 
dosarului 
cererii de
finanțare

1.2 Obţinerea
Certificatului 
de Urbanism şi
a 
avizelor/acord
urilor 
solicitate 

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

43‐cheltuieli 
pentru 
(documenta ții 
suport) și
obținere avize,
acorduri, 
autoriza ții

1894.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

1.Pregătirea 
dosarului 
cererii de
finanțare

1.2 Obţinerea
Certificatului 
de Urbanism şi
a 
avizelor/acord
urilor 

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

44‐proiectare și
inginerie

33320.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

1.Pregătirea 
dosarului 
cererii de
finanțare

1.3Pregătirea 
dosarului 
cererii de
finanțare

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

45‐cheltuieli 
pentru 
consultan ță

0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

                                                                                                                                                                                                                   COD SMIS 119857

Valoare eligibilă
nerambursabilă din
FEDR

Valoarea 
cofinanțării 
eligibile a 
beneficiarului

Valoare eligibilă 
nerambursabilă din 
bugetul național

ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.............../..........
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Valoarea 
neeligibilă 
inclusiv TVA

10
28553.46

1894.00

33320.00

0.00

.....................
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2.Elaborarea 
Documentaţi
ei Tehnico‐
Economice –
faza PT și
obținerea 
Autoriza ției 
de 
Construire

2.1 Elaborarea
Documentaţiei 
Tehnico‐
Economice –
faza PT

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

44‐proiectare și
inginerie

234430.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

2.Elaborarea 
Documentaţi
ei Tehnico‐
Economice –
faza PT și
obținerea 
Autoriza ției 
de 
C i

2.2 Obținerea
Autoriza ției de
Construire

14‐ cheltuieli
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

43‐cheltuieli 
pentru 
(documenta ții 
suport) și
obținere avize,
acorduri, 
autoriza ții

3345.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

3. 
Managemen
tul  
proiectului

3.1 
Managementu
l  proiectului

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

45‐cheltuieli 
pentru 
consultan ță

0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

4. Achiziție si
execu ție 
lucrări 

4.1 Achiziția
execu ției de
lucrări

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

45‐cheltuieli 
pentru 
consultan ță

0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.2 Execuție
lucrări ‐
amenajarea 
terenului

12‐cheltuieli 
pentru 
obținerea și
amenajarea 
terenului

38‐cheltuieli 
pentru 
amenajarea 
terenului

29750.00 23800.00 23800.00 16660.00 70.00 6664.00 28.00 476.00 2.00

Page 2 Anexa 3‐ Bugetul proiectului SMIS 119857



234430.00

3345.00

0.00

0.00

5950.00
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4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.2 Execuție
lucrări ‐
amenajarea 
terenului

12‐cheltuieli 
pentru 
obținerea și
amenajarea 
terenului

39‐cheltuieli cu
amenajări 
pentru protecţia 
mediului şi
aducerea la
starea iniţială

29750.00 23800.00 23800.00 16660.00 70.00 6664.00 28.00 476.00 2.00

4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.3 Execuție
lucrări ‐
asigurare 
utilită ți

13‐cheltuieli
pentru 
asigurarea 
utilităţilor 
necesare 
obiectivului

40‐cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilităţilor 
necesare 
obiectivului

350703.71 280563.92 280563.92 196394.74 70.00 78557.89 28.00 5611.28 2.00

4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.4 Execuție
lucrări –
investi ția de
bază

15‐cheltuieli 
pentru 
investi ția de
bază

53‐cheltuieli 
pentru 
construc ții și
instala ții

14940107.28 5574234.35 5574234.35 3901964.05 70.00 1560785.62 28.00 111484.69 2.00

4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.4 Execuție
lucrări –
investi ția de
bază

15‐cheltuieli 
pentru 
investi ția de
bază

54‐cheltuieli cu
dotările 
(utilaje,echipam
ente cu și fără
montaj, dotări)

78889.86 38520.30 38520.30 26964.21 70.00 10785.68 28.00 770.41 2.00

4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.4 Execuție
lucrări –
investi ția de
bază

15‐cheltuieli 
pentru 
investi ția de
bază

54‐cheltuieli cu
dotările 
(utilaje,echipam
ente cu și fără
montaj, dotări)

846100.47 846100.47 846100.47 592270.33 70.00 236908.13 28.00 16922.01 2.00

4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.5 Execuție
lucrări –
organizare de
șantier

16‐ cheltuieli
cu organizarea
de șantier

57‐cheltuieli 
pentru lucrări
de construc ții și
instala ții 
aferente 
organizării de
șantier

76751.56 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

Page 3 Anexa 3‐ Bugetul proiectului SMIS 119857



5950.00

70139.79

9365872.93

40369.56

0.00
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4. Achiziție și
execu ție 
lucrări 

4.5 Execuție
lucrări –
organizare de
șantier

16‐cheltuieli 
cu organizarea
de șantier

58‐cheltuieli 
conexe 
organizării de
șantier

9520.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

4. Achizitie si
execu ție 
lucrări 

4.6 Executie
lucrari 
–comisioane,c
ote, taxe
costul 

di l i

17‐cheltuieli 
pentru 
comisioane, 
cote, taxe,
costul 

di l i

59‐cheltuieli 
pentru 
comisioane, 
cote, taxe,
costul creditului

71035.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

4. Achizitie si
execu ție 
lucrări 

4.7 Executie
lucrari –
cheltuieli 
diverse si
neprevazute

18‐cheltuieli 
diverse și
neprevăzute

60‐cheltuieli 
diverse și
neprevăzute

1079894.38 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

5. Achiziție și
furnizare 
dotări 

5.1 Achiziție
dotări

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

45‐cheltuieli 
pentru 
consultan ță

0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

5. Achiziție și
furnizare 
dotări 

5.2 Furnizare
dotări

15‐cheltuieli 
pentru 
investi ția de
bază

54‐cheltuieli cu
dotările 
(utilaje,echipam
ente cu și fără
montaj, dotări)

4796288.55 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

6. Achiziție și
prestare 
servicii de
asisten ță 
tehnică

6. 1 Achiziție
servicii de
dirigen ție de
șantier

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

45‐cheltuieli 
pentru 
consultan ță

0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

6. Achiziție și
prestare 
servicii de
asisten ță 
tehnică

6.2 Prestare
servicii de
dirigen ție de
șantier

14‐ cheltuieli
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

46‐cheltuieli 
pentru 
asisten ță 
tehnică

142800.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00
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6. Achiziție și
prestare 
servicii de
asisten ță 
tehnică

6.3 Prestare
servicii de
asistenţa 
tehnică pe
parcursul 
executării

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

46‐cheltuieli 
pentru 
asisten ță 
tehnică

26180.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

7. Achiziție
și prestare
servicii de
informare și
publicitate 

7.1 Achiziție
servicii de
informare și
publicitate

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

45‐cheltuieli 
pentru 
consultan ță

0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

7. Achiziție
și prestare
servicii de
informare și
publicitate 

7.2 Prestare
servicii de
informare și
publicitate

8‐cheltuieli de
informare, 
comunicare și
publicitate

17‐cheltuieli de
informare și
publicitate 
pentru proiect,
care rezultă din
obliga țiile 
beneficiarului

9996.00 9996.00 9996.00 6997.20 70.00 2798.88 28.00 199.92 2.00

8. Achiziție și
prestare 
servicii de
audit 
financiar 

8. 1 Achiziție
servicii de
audit financiar
extern al
proiectului

14‐cheltuieli 
pentru 
proiectare și
asisten ță 
tehnică

45‐cheltuieli 
pentru 
consultan ță

0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 28.00 0.00 2.00

8. Achiziție și
prestare 
servicii de
audit 
financiar 

8.2 Prestare
servicii de
audit financiar
extern

7‐cheltuieli cu
auditul 
achizi ționat de 
beneficiar 
pentru proiect

15‐cheltuieli cu
auditul 
achizi ționat de
beneficiar 
pentru proiect

39984.00 39984.00 39984.00 27988.80 70.00 11195.52 28.00 799.68 2.00

TOTAL 22829293.27 6836999.04 6836999.04 4785899.33 1914359.72 136739.99

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Valoarea totală 
eligibilă

Valoarea eligibilă nerambursabilă 
din FEDR

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul 

naţional

Valoarea 
neeligibilă 
inclusiv TVA

Valoarea totală
Valoarea totală 

publică

8

Valoarea cofinanţării eligibile a 
Beneficiarului

(lei)
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22,829,293.27 6,836,999.04 6,836,999.04 4,785,899.33 70.00 1,914,359.72 28.00 2.00 15,992,294.23

Consiliul Jude țean Buzău                                                                                          
          Președinte,                                                                                                                    

  Neagu Petre‐Emanoil                                                                                                            

                                                                                                                                         

136,739.99

Page 6 Anexa 3‐ Bugetul proiectului SMIS 119857



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
   Nr. 9891/22.06.2021 
 

 
REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 
proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în 

vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – 

Unități de Primiri Urgențe – forma actualizată 4 
 

 Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean 
Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.5/28.01.2019, proiectul de investiții 
„Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de 
Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B 
– Unități de primiri urgențe, ce face obiectul contractului de finanţare nr. 
4558/11.07.2019. 
 Devizul general întocmit la faza de Studiu de Fezabilitate se actualizează 
prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, în conformitate cu 
prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.906/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 În cursul anului 2021 a fost lansată procedura de achiziţie a serviciului 
de dirigenţie, la care nu s-a prezentat niciun operator economic. Concomitent 
s-a efectuat un studiu de piaţă, în urma căruia a rezultat o valoare a 
serviciului de dirigenţie superioară celei prevăzute în devizul general. 
 Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor proiectului, reiese 
astfel necesitatea suplimentării sumei alocate prestării serviciului de 
dirigenție, pentru obiectivul de investiţii menţionat mai sus. 
 Ca urmare, propun modificarea bugetului proiectului și adoptarea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  BBUUZZĂĂUU  
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
             Nr. 9892/22.06.2021 

 
 

RAPORT 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării 
proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în 

vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – 

Unități de Primiri Urgențe – forma actualizată 4 
 

 Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul 
Judeţean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr. 5/28.01.2019, proiectul de 
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului 
Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 
8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Contract de finanţare nr. 
4558/11.07.2019. 
 În devizul general, aferent cererii de finanţare, întocmit în luna august 
2017, valoarea serviciului de dirigenţie era de 41.650,00 lei (inclusiv TVA). 
Majorarea salariului minim în domeniul construcțiilor, prin adoptarea OUG 
nr.114/2018 a crescut această valoare la 50.872,50 lei (inclusiv TVA). 
Bugetul proiectului, astfel actualizat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr. 36/28.03.2019. 
 Bugetul iniţial al proiectului a fost modificat după cum urmează: 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.36/28.03.2019, urmare 
creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor; 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.168/17.09.2019, urmare 
actualizării valorii serviciului de proiectare si asistentă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor; 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.219/14.11.2019, urmare 
actualizării Devizului general (majorarea C+M).  
 La începutul anului 2021 s-a decis demararea procedurii de achiziţie a 
serviciului de dirigenţie de şantier. Având în vedere valorile subevaluate din 
devizul general de la Studiul de fezabilitate, s-a efectuat un studiu de piaţă 
pentru a stabili dacă valoarea serviciului de dirigenţie de şantier din deviz 
este corect estimată. În urma studiului a rezultat  o valoare medie de 
aproximativ 142.800,00 lei (inclusiv TVA). Concomitent s-a lansat şi 
procedura de achiziţie a serviciului de dirigenţie cu valoarea din devizul 
general, procedură care a fost anulată pentru că nu s-a prezentat niciun 
operator economic. 
 
 
 



 
 
 

 Având în vedere că, valoarea serviciului de dirigenţie de şantier era 
subevaluată în devizul general, pentru a putea atribui un contract de achiziție 
publică, aceasta se va majora la o valoare de 142.800,00 lei, astfel cum a 
rezultat din studiul de piaţă.  
 Precizăm că valoarea de 142.800,00 lei se încadrează în procentul de 
1% din C+M, procent uzitat de-a lungul timpului în proiectele derulate. 
 Bugetul proiectului se modifică după cum urmează:  
 - valoarea totală a proiectului:22.841.193,27 lei, faţă de 22.737.365,77 
lei. Valorile conţin TVA; 
 - contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Buzău: 16.004.194,23 lei 
faţă de 15.900.366,73 lei (la care se adaugă cofinanţarea costurilor eligibile 
ale proiectului în procent de 2% din valoarea totală a acestora, respectiv 
136.739,99 lei rămasă neschimbată). Valorile conţin TVA; 
 - finanţarea cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului. 
 Aceste modificări vizând bugetul precum și responsabilităţile financiare 
ale Consiliului Judeţean Buzău determină necesitatea actualizării proiectului.  
 În consecinţă, proiectul de hotărâre iniţiat este fundamentat. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LILIANA - MIOARA NICOLAE 
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