
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 
203I, km 0+100-10+000, DN2B-Cilibia-Caragele, județul 

Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

 
Consiliul Județean Buzău, 
Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a 

proiectului de  hotărâre, înregistrat la nr. 15809/13.10.2021; 
- raportul Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 

înregistrat sub nr. 15810/13.10.2021; 
- avizul de legalitate al  Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri 
publice; 

- prevederile art.6, alin (1) din Ordinului Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, nr.1333 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a) – d) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

-  prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 

 
În temeiul art. 173 alin. 1, lit. „f” și 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 cererea de finanțare pentru obiectivul „Modernizare 

DJ 203I, km 0+100-10+000, DN2B-Cilibia-Caragele, județul Buzău” prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” prevăzută în anexa nr.1. 

 
 Art. 2. Se aprobă Devizul General estimativ pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 203I, km 0+100-10+000,DN2B- Cilibia – Caragele- , 
județul Buzău”, prevăzut în anexa nr.2. 

 
 



 
 
 
 
Art. 3. (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           (2) Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții și 

celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura transmiterea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităților și instituțiilor 
interesate precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                     SECRETARUL  GENERAL AL JUDEȚULUI  BUZĂU 

 
                                  MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 199 
BUZĂU, 19 OCTOMBRIE 2021 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 
 
 



Anexa nr. 1 

                                                                                                                        la  HCJ Buzău nr. 199/2021   

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 

JUDEȚULBUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

 
 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Denumirea obiectivului de investiții: 
Modernizare DJ203I,km0+100-10+000 DN2B-

Cilibia-Caragele,judetul Buzău 

Categoria de investiție:  
c. drumurile publice; 

 

Tip investiție: 
 

Modernizare. 

Amplasament:  
DJ203I,km0+100-10+000 Cilibia-Caragele,U.A.T. 

Cilibia, U.A.T.Caragele 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 
60 luni 

Stadiul implementării (obiectiv nou/ în 

continuare): 
Obiectiv nou 

Hotărârea consiliului județean de aprobare  

Valoarea totală a obiectivului de investiții:  50.183.445,80 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 49.507.153,92 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  676.291,88 

Valoare calculată conform standardului de 

cost 
34.406.104,34 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 3.475.364,08 lei/ km  

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 2 benzi 

- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 

- Lungime drum: 9900 metri. 

- Lucrări de consolidare: nu. 

- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da. 

- Trotuare: da. 

- Locurile de parcare, oprire și staționare: da. 

- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri:Podeț tip D5. 

- Bretele de acces, noduri rutiere: nu. 



- Alte lucrări de arta: nu. 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: Nicolae Bălcescu Număr: 48 Cod poștal:120260 

Localitatea: Buzău Judeţul: Buzău 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: NEAGU-PETRE EMANOIL 

Funcţie: Preşedinte C.J. Buzău 

Număr de telefon fix:0238725507 

Număr de telefon mobil:0738844741 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): president@cjbuzau.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: STOICA-MARCEL ALEXANDRU 

Funcție: Administrator Public  

Număr de telefon:0742746063 

Adresă poștă electronică:stoicaalex.cj.@gmail.com 

 

 

Subsemnatul Neagu-Petre Emanoil, având funcția Preşedinte al C.J Buzău, în calitate de 

reprezentant legal al UAT Buzău, județul Buzău, 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele 

derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 

naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii 

financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 

corecte, 

De asemenea, confirm că nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze 

sau ar putea fi întârziat, 

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă, la data evaluării, cu privire la toate detaliile şi 

aspectele menționate, inclusiv această secțiune, proiectul va fi respins.  

 

 

 

 

 Președinte, 

 

 

PETRE - EMANOIL NEAGU 

 







 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
 Nr. 15809/13.10.2021 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare DJ 203I, km 0+100-10+000, 
DN2B-Cilibia-Caragele, județul Buzău” prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny” 
 
 
        Consiliul Judeţean Buzău intenționează implementarea proiectului 
„Modernizare DJ 203I, km 0+100-10+000, DN2B – Cilibia- Caragele, județul 
Buzău”, având ca scop realizarea lucrărilor de modernizare a drumului DJ 203I. 
Proiectul are în vedere modernizarea drumului prin prevederea unei 
îmbrăcăminți rutiere moderne, a unui sistem de colectare, dirijare și evacuare 
a apelor pluviale din zona drumului, amenajarea de drumuri laterale si acces la 
proprietăți, trotuare, locuri de parcare, oprire și staționare, podețe, astfel încât 
să se obțină îmbunătățirea circulației rutiere din punct de vedere al confortului 
utilizatorului și siguranța circulației rutiere și pietonale. 
        Emiterea de către Guvernul României a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții      
„Anghel Saligny” în cadrul căruia se pot realiza obiective de investiții prin 
finanțare de la bugetul de stat, considerăm că este o bună oportunitate de a 
depune cerere de finanțare pentru obiectivul „Modernizare DJ 203I, km 0+100-
10+000, DN2B – Cilibia- Caragele, județul Buzău”. 
        Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 este necesară depunerea unei cereri de finanțare la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației care, conform 
prevederilor art.6, alin (1) din Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, nr.1333, privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a) – d) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, împreună cu devizul 
general al investiției, trebuiesc aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean 
Buzău. 
        Ca urmare, s-a inițiat proiectul de hotărâre prin care, în conformitate cu 
prevederile actelor normative de mai sus, urmează să fie supuse aprobării 
Cererea de finanțare precum și valoarea totală a investiției estimată la 
50.183.445,80 lei, conform devizului general al investiției, anexă la proiect 
pentru investiția - „Modernizare DJ 203I, km 0+100-10+000, DN2B – Cilibia- 
Caragele, județul Buzău”. 

În acest sens, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

PREŞEDINTE 
 

 PETRE-EMANOIL NEAGU 



 
     CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
    PATRIMONIULUI ŞI INVESTIȚII 
       Nr. 15810/13.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare DJ 203I, km 0+100-

10+000,DN2B- Cilibia – Caragele, județul Buzău” prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

 
 

    
         Având în vederea oportunitatea obținerii finanțării pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare DJ 203I, km 0+100-10+000, DN2B – Cilibia- Caragele, 
județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, aprobat 
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, Consiliul Judeţean Buzău 
intenționează promovarea acestui obiectiv de investiții.  
       Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, nr.1333, 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, art. 6 alin. (1), 
prevede că în vederea includerii în finanțare beneficiarii trebuie să transmită, în 
termenul prevăzut, (de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor), 
cerearea de finanțare, la care se anexează devizul general estimativ  și 
hotărârea Consiliului Județean pentru aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ. 
       Stabilirea acestui obiectiv de investiții este motivat de: 
 - tronsonul de drum este foarte vechi, degradat în proporție de 80%, fundația 
drumului nu are stabilitate și rezistență, prezentând multe burdușiri, fisuri etc. 
traficul desfășurându-se cu dificultate; 
 - având în vedere construcția de locuințe noi care a condus la necesitatea 
extinderii intravilanului, a apărut necesitatea asigurării condițiilor de acces ale 
riveranilor la proprietăți prin execuția acceselor și a drumurilor laterale, cât și a 
sistemului de scurgere a apelor, care să deservească în mod facil cetățenii; 
 - asigurarea accesului fluent și în condiții de siguranță a locuitorilor comunei 
Cilibia și Caragele cu restul județului, cât și accesul rapid al mijloacelor de 
transport in comun, a salvarii, a pompierilor și a mașinilor de aprovizionare; 
 - reducerea riscului de accidente; 
 - pe acest sector de drum se desfășoară un trafic intens și este în continuă 
creștere întrucât este singura cale de acces viabilă între DN2B-Cilibia-Caragele 
spre orașul Pogoanele, cât și un drum de tranzit pentru județele Brăila și 
Ialomița. 
 



 
 
 
       Ca urmare, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care, în 
respectul prevederilor legale, urmează a se aproba: 
-   Cererea de finanțare a obiectivului „Modernizare DJ 203I, km 0+100-
10+000, DN2B – Cilibia- Caragele, județul Buzău” prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”; 
-   Devizul General estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 
203I, km 0+100-10+000, DN2B – Cilibia- Caragele, județul Buzău” . 
          
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

IULIAN PETRE 
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