
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Județean 
Buzău nr. 193, nr. 195, nr. 196, nr. 198 și nr. 199 din 2021 

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

proiectului de  hotărâre, înregistrat la nr. 2353/07.02.2022; 
- raportul Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 

înregistrat sub nr. 2354/07.02.2022; 
- 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 Consiliului Judeţean nr. 193/19.10.2021, pentru 

aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203A, km 0+000-10+000, 
Podu Muncii – Câmpulungeanca - Mărgăritești, județul Buzău”  prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 195/19.10.2021,   
pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 215A, KM 0+000 – 
7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău”  prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 196/19.10.2021,   
pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203 K, KM 116+300 – 
127+600, Nemertea – Lunca Priporului (DN 10), UAT comuna Gura 
Teghii și oraș Nehoiu, Județul Buzău”  prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 198/19.10.2021,   
pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru 
acces Vulcanii Noroioși DJ 102F, km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 
0+000-5+800 Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” 
prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 199 /19.10.2021,   
pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203 I, KM 0+100 – 
10+000, DN 2B – Cilibia – Caragele, Județul Buzău”  prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 



 
- prevederile art.6, alin (1) din Ordinului Ministrului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, nr.1333/2021 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”; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost 
aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) – 
c) din Ordonanța 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. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  
nr. 193/19.10.2021, pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203A,  
km. 0+000-10+000, Podu Muncii – Câmpulungeanca - Mărgăritești, județul 
Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1a și 1b la prezenta hotărâre. 
 
           Art. 2. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  
nr. 195 /19.10.2021, pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 215A,  
km. 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău”  prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” se înlocuiesc cu anexele nr. 2a și 2b la 
prezenta hotărâre. 
 
         Art. 3. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  
nr. 196 /19.10.2021, pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203 K,  
km. 116+300 – 127+600, Nemertea – Lunca Priporului (DN 10), UAT comuna 
Gura Teghii și oraș Nehoiu, Județul Buzău”  prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” se înlocuiesc cu anexele nr. 3a și 3b la prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 4. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean  
nr. 198 /19.10.2021,   pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean 
pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F, km. 0+000-8+800 și DJ 220A,  
km. 0+000-5+800 Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” prin 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” se înlocuiesc cu anexele  
nr. 4a și 4b la prezenta hotărâre. 

 
 



 
 

         Art. 5. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  
nr. 199 /19.10.2021, pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203 I,  
Km 0+100 – 10+000, DN 2B – Cilibia – Caragele, Județul Buzău”  prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” se înlocuiesc cu anexele  
nr. 5a și 5b la prezenta hotărâre. 

 
Art. 6. (1) Anexele nr.1a și 1b, 2a și 2b, 3a și 3b, 4a și 4b, 5a și 5b 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. 7. 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. 48 
BUZĂU, 11 FEBRUARIE 2022 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 

 
 
 



 
 
 
 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr. 2353/07.02.2022 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 193, nr.195,  
nr. 196 și nr. 199 din 2021 

 
         
        Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor 
de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) – c) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții „Anghel Saligny” și pentru a da curs solicitării 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
nr. 168/26.01.2022 și O.U.G. nr. 95/2021 este necesară modificarea devizelor 
generale și a corectării în consecință a Cererilor de finanțare pentru obiectivele 
de investiții pentru care s-a depășit standardul de cost. 
        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 Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, au fost 
aprobate cererile de finanțare și Devizele generale inițiale, prin Hotărârile 
Consiliului Județean nr. 193, nr.195, nr. 196 și nr. 199 din 2021, trebuind a fi 
aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Buzău și cererile de finanțare 
corectate și Devizele generale modificate în scopul încadrării în standardul de 
cost.  
        Ca urmare, s-a inițiat proiectul de hotărâre prin care, în conformitate cu 
prevederile actelor normative de mai sus, urmează să fie supusă aprobării 
modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 193, nr.195, nr. 196 și 
nr. 199 din 2021. 

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. 2354/07.02.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 193, nr.195,  
nr. 196 și nr. 199 din 2021 

 
          Având în vederea oportunitatea obținerii finanțării prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, pentru unele obiective de investiții, Consiliul Județean 
Buzău a depus Cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației.  
       Urmare verificărilor efectuate asupra datelor înscrise în cererile de 
finanțare și a celor din devizele generale s-a constatat nerespectarea 
standardului de cost de 560.000 euro/ km, conform prevederilor  Ordinului 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1321/2021 pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la 
art. 4 alin (1) lit. a) – c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru 
următoarele obiective de investiții: 
- „Modernizare DJ 203A, km 0+000-10+000, Podu Muncii – Câmpulungeana- 
Mărgăritești, județul Buzău” 
- „Modernizare DJ 215A, KM 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul 
Buzău” 
-„Modernizare DJ 203 K, KM 116+300 – 127+600, Nemertea – Lunca 
Priporului (DN 10), UAT comuna Gura Teghii și oraș Nehoiu, Județul Buzău” 
-„Modernizare DJ 203 I, KM 0+100 – 10+000, DN 2B – Cilibia – Caragele, 
Județul Buzău” 
        Prin adresa nr. 168/26.01.2022, transmisa de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, ni se prezintă, pentru fiecare obiectiv de 
investiții, observațiile asupra datelor înscrise în Cererea de finanțare și Devizul 
general, solicitându-ne totodată să corectam cererile de finanțare. 
         Urmare verificării și modificărilor intervenite, ca urmare a necesitații 
încadrării în standardele de cost, proiectanții, au transmis Devizele generale, 
modificate, pe baza cărora s-au făcut corecțiile în Cererile de finanțare, urmând 
ca acestea sa fie încărcate pe platforma electronică. 
          Ca urmare, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care, în 
respectul prevederilor legale, urmează a se aproba modificarea Hotărârilor 
Consiliului Județean Buzău nr. 193, nr.195, nr. 196 și nr. 199 din 2021, în 
sensul înlocuirii anexelor, ce au constat din Cererile de finanțare și Devizele 
generale inițiale, cu cele corectate/ modificate pentru încadrarea în standardele 
de cost. 
  

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

IULIAN PETRE 
 



 
 

AMENDAMENT AL INIȚIATORULUI 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

Hotărârilor Consiliului Județean Buzău  
nr. 193, nr. 195 și nr. 199 din 2021 

 
 
 

 Vă aducem la cunoștință AMENDAMENTUL  inițiatorului pentru 
completarea proiectului de hotărâre cu un articol nou, astfel: 
 
 «Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 198/19.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 
102F, km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800 Sătuc – 
Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” prin Programul Național 
de Investiții „Anghel Saligny” se înlocuiesc cu anexele nr._____. » 
 
Articolelor și anexelor la proiectul de hotărâre li se vor da o nouă 
numerotare. 
 
 Amendamentul este motivat de unele clarificări de ordin 
tehnico-economic nou apărute. 
 
 
 
       SECRETARUL GENERAL                         
       AL JUDEȚULUI BUZĂU,                DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ                 MIRELA OPREA       



ANEXA NR. 1a 
la H.C.J. Buzău nr 48/11.02.2022 

 
 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 
JUDEȚUL: BUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 
 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): JUDETUL BUZAU 

Denumirea obiectivului de investiții: 
Modernizare DJ 203A, km 0+000-10+000, Podu 
Muncii – Campulungeanca- Margaritesti, judetul 
Buzau 

Categoria de investiție:  c. 
 

Tip investiție: Modernizare. 

Amplasament:  

DJ 203A, tronson km 0+000-10+440, (conform 
masuratori topografice), localitatile Podu Muncii , 
Campulungeanca de Jos, Campulungeanca si 
Margaritesti, U.A.T. Vintila Voda si U.A.T. 
Margaritesti, judetul Buzau 

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: 66.051.477,51 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 64.981.382,36 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  1.070.095,17 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 28.191.454,08 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 

2.700.330,85 lei / km  
 
 
 
 
 



3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

a) Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 
- Lungime drum: 10.440 metri; 
- Lucrări de consolidare: da; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: nu; 
- Trotuare: nu; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 1 pod; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
- Alte lucrări de arta: nu. 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: B-dul. Nicolae Balcescu Număr: 48 Cod poștal:120260 
Localitatea:Buzau Județul:Buzau 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: NEAGU PETRE EMANOIL 
Funcție:PRESEDINTE 
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 de PRESEDINTE, în calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. JUDETUL BUZAU, județul Buzau, 
 

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", 

mailto:president@cjbuzau.ro


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, 
NEAGU PETRE EMANOIL 







ANEXA NR. 2a 
la H.C.J. Buzău nr 48/11.02.2022 

 
 
 

 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 
JUDEȚUL: BUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 
 

 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): JUDETUL BUZAU 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare DJ 215A, KM 0+000.00 – 7+000.00, 
Izvorul Dulce – Blajani, Judetul Buzau 

Categoria de investiție:  c. 
 

Tip investiție: Modernizare. 

Amplasament:  

DJ 215A, tronson km 0+000-3+833, (conform 
masuratori topografice), localitatile Izvorul Dulce si 
Blajani, U.A.T. Beceni si U.A.T.Blajani, judetul 
Buzau 

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: 23.160.589,52 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 22.666.733,21 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  493.856,31 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 10.260.302,24 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 

2.676.833,35 lei/ km  
 
 
 



3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
a) Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 
- Lungime drum: 3.833 metri; 
- Lucrări de consolidare: nu; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: nu; 
- Trotuare: nu; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: nu; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
- Alte lucrări de arta: nu. 

 
 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: B-dul. Nicolae Balcescu Număr: 48 Cod poștal:120260 
Localitatea:Buzau Județul:Buzau 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: NEAGU PETRE EMANOIL 
Funcție:PRESEDINTE 
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 de PRESEDINTE, în calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. JUDETUL BUZAU, județul Buzau, 
 

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, 

mailto:president@cjbuzau.ro


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, 
NEAGU PETRE EMANOIL 







                                                                                                                  Anexa nr. 3a 

la H.C.J. Buzău nr 48/11.02.2022 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 

JUDEȚULBUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 

Nr. ............/................................. 

 

Nr. ............/................................. 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

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

Denumirea obiectivului de investiții: 

„Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, 

Nemertea- Lunca Priporului (DN10), UAT comuna 

Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  Buzău” 

Categoria de investiție:  
c. drumurile publice; 

 

Tip investiție: 
 

Modernizare. 

Amplasament:  

DJ203K  km. 116+300-127+600, UAT comuna 

Gura Teghii, satele Nemertea, Furtunesti, Paltinis si 

UAT Oras Nehoiu sat Basca Roziliei. 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 
60 luni 

Stadiul implementării (obiectiv nou/ în 

continuare): 
Obiectiv nou 

Hotărârea consiliului județean de aprobare HCJ nr.  

Valoarea totală a obiectivului de investiții:  204.944.045,11 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 198.888.135,11 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  6.055.910,00 lei 

Valoare calculată conform standardului de 

cost 
35.562.853,00 lei 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 3.147.155,13 lei  

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean,  

- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 

- Lungime drum: 11.300 m. 

- Lucrări de consolidare: da. 

- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da. 

- Trotuare: da. 

- Locurile de parcare, oprire și staționare: da. 

- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 5 poduri. 



- Bretele de acces, noduri rutiere: nu. 

- Alte lucrări de arta: nu. 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: Nicolae Balcescu Număr: 48 Cod poștal:120260 

Localitatea: Buzau Județul: Buzau 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume:  PETRE-EMANOIL NEAGU 

Funcție: Presedinte C.J. Buzau 

Număr de telefon fix: 0238.725.507 

Număr de telefon mobil: 0738.844.741 

Adresă poștă electronică : president@cjbuzau.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume:  MARCEL-ALEXANDRU  STOICA 

Funcție: Administrator Public  

Număr de telefon: 0742.746.063 

Adresă poștă electronică: stoicaalex.cj@gmail.com 

 

 

Subsemnatul Petre-Emanoil Neagu, având funcția Presedinte al C.J Buzau, în calitate de 

reprezentant legal al UAT Buzau, județul Buzau, 

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 

 







ANEXA NR. 4a 
la HCJ Buzău nr. 48/2022 

 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T. 
JUDEȚUL BUZĂU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Nr._________/__________________ Nr._________/__________________ 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDETUL BUZĂU 

Denumirea obiectivului de investiții: 

Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii 
Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 și DJ 220A, km 
0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, 
județul Buzău 

Categoria de investiție:  c. drumurile publice; 
Tip investiție: Modernizare. 

Amplasament:  

DJ 102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km 0+000-
5+800, UAT Comuna Berca, satele Sătuc, Berca, 
Joseni și UAT Comuna Scorțoasa, satul Policiori, 
Vulcanii Noroioși 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 60 luni 

Stadiul implementării (obiectiv nou/ în 
continuare): Obiectiv nou 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. HCJ nr.          

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 230.207.118,71 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 229.406.231,19 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:    800.887,52 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 27.970.198,48 lei cu TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat)  1.928.979,21 lei cu TVA 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV și V 
- Lungime drum: 14500 metri; 
- Lucrări de consolidare: da 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da 
- Trotuare: da 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: da 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 6 poduri 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu 
- Alte lucrări de arta: nu 



4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: Bd. Nicolae Balcescu Număr: 48 Cod poștal: 120260 
Localitatea: Buzau Județul: Buzau 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: PETRE-EMANOIL NEAGU 
Funcție: CJ Buzau 
Număr de telefon fix: 0238 725 507 
Număr de telefon mobil: 0738 844 741 
Adresă poștă electronică : president@cjbuzau.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: MARCEL-ALEXANDRU STOICA 
Funcție:  
Număr de telefon: 0742 746 063 
Adresă poștă electronică: stoicaalex.cj@gmail.com 
 

 
Subsemnatul Petre-Emanoil Neagu, având funcția de Președinte al Consiliului Județean Buzău, în 
calitate de reprezentant legal al U.A.T. Județul Buzau, 
 

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.  
 
 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 







ANEXA NR. 5a 

la H.C.J. Buzău nr. 48/11.02.2022 

 

 

                                                                                                                                   

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 

JUDEȚULBUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 

NR.--------/----------------------- 

 

NR.----------/--------------------- 

 

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 Buzau 

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:  50.183.445,81 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 49.507.153,93 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  676.291,88 

Valoare calculată conform standardului de 

cost 
26.991.902,42 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 2.672.465,59 lei/ km  

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 2 benzi 

- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 

- Lungime drum: 10100 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 Balcescu Număr: 48 Cod poștal:120260 

Localitatea:Buzau Județul:Buzau 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: PETRE-EMANOIL NEAGU 

Funcție:Presedinte C.J. Buzau 

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 Presedinte al C.J Buzau, în calitate de 

reprezentant legal al UAT Buzau, județul Buzau, 

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 
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