PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limita
Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul
Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală –
forma actualizată

-

-

-

Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului de
hotărâre nr. 14403/15.09.2021;
raportul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii a Consiliului
Judeţean Buzău, înregistrat la nr. 14404/15.09.2021;
avizul Secretarului General al Judeţului Buzău, dat pe proiectul de hotărâre;
hotărârea Consiliului Judeţean nr. 238/27.11.2019, pentru aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a cofinanțării obiectivului „Modernizare DJ 204C, km 60+00084+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, judeţul
Buzău” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală al Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018din 28
decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind
instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare
Locală etapa a II a și pentru modificarea alin. 1 al art. IV din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte
normative precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor
finanțate din fonduri publice,

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
„Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca –
Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău”, forma actualizată, conform anexei care face
parte integrantă din proiectul de hotărâre.
Art.2. (1) Consiliul Judeţean Buzău își asumă finanţarea, din bugetul propriu
al Judeţului Buzău, a tuturor categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii prevăzut la art. 1, respectiv 1 924
934,40 lei.
(2) Articolul 2 alin. a și articolul 3 din Hotărârea Consiliului Județean
nr. 238/2019 se modifică corespunzător.
Art.3. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii şi Direcţia
Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii
instituţiilor interesate: Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău, Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi 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. 176
BUZĂU,16.09.2021

ANEXA 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr._______/ 2021

„Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limita Județ

Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, judeţul Buzău”

A. INDICATORI ECONOMICI ACTUALIZAȚI
VALOARE ACTUALIZATĂ A INVESTITIȚIEI
123.229.371,19
DIN CARE C+M (cu TVA)
116.564.947,30
B. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE SURSE DE FINANȚARE
CHELTUIELI BUGET DE STAT (cu TVA)
121.304.436,79
CHELTUIELI BUGET LOCAL (cu TVA)

1.924.934,40

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 14403/15.09.2021
REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km
60+000-84+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești –
Vintilă Vodă, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de
Dezvoltare Locală – forma actualizată
În vederea depunerii solicitărilor de suplimentare a valorii contractului de
finanţare prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru anul 2021, a
obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limita Județ
Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” finanţat din acest
program, aflat în faza de execuție a lucrărilor, este necesară actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aferenți şi aprobarea acestora prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.
Noua valoare a investiţiei 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 investițiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
- valoarea lucrărilor suplimentare apărute ca necesar a se executa urmare
adaptării proiectului tehnic la condiţiile din teren si necuprinse in contractul
inițial;
- încheierea contractelor de achiziții publice de servicii si lucrări;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea
unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală etapa
a II-a și pentru modificarea alineatului (1), al art. IV din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea
investițiilor finanțate din fonduri publice, art. I, prin care s-a acordat,
beneficiarilor PNDL, etapa a II -a, pentru obiectivele de investiții pentru care
sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente în vederea finanțării,
posibilitatea suplimentării acestora.
În acest sens, a fost iniţiat prezentul proiectul de hotărâre pe care îl supun
dezbaterii și aprobării dumneavoastră.

PREŞEDINTE
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII
Nr. 14404/15.09.2021
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km
60+000-84+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești –
Vintilă Vodă, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de
Dezvoltare Locală – forma actualizată
Consiliul Judeţean Buzău are încheiat contract de finanţare cu Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 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 obiectivului de
investiţii aflat în faza de execuție a lucrărilor: „Modernizare DJ 204C, km 60+00084+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, judeţul Buzău”.
Necesitatea actualizării și recalculării Devizului General pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limita Județ Vrancea – Bisoca
– Sărulești – Vintilă Vodă, judeţul Buzău” a apărut ca urmare a aplicării prevederilor
art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, a contractării lucrărilor suplimentare apărute ca necesar a se executa
urmare adaptării proiectului tehnic la condiţiile din teren și necuprinse în contractul
inițial precum și încheierii tuturor procedurilor privind achiziția publică a contractelor
de prestări servicii și lucrări.
Având în vedere cele menţionate, susțin inițierea şi adoptarea proiectului de
hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, forma actualizată, urmare
modificărilor enumerate mai sus şi asumarea de către Consiliul Judeţean Buzău a
cofinanțării 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 inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN PETRE

