
        
 
                                                                                                                              

                    

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului 
Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi acestuia şi pentru actualizarea bugetului pentru 
proiectul  „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență Buzău”  
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 
 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 5679/28.03.2022;   

- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Județean 
Buzău înregistrat sub nr. 5680/28.03.2022;                          

- 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; 

- Contractul de finanţare nr. 4558/11.07.2019; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 49/16.02.2022 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți formei actualizate a bugetului 
proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Buzău”; 

- Instrucțiunea AMPOR nr. 193/23.03.2022, privind punerea în 
aplicare a  Metodologiei  privind  ajustarea  prețurilor  aferente  
materialelor  de  construcții  pentru contractele de achiziție 
publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, ca urmare a intrării în vigoare a 
Ordonanței Guvernului nr.  15/2021,  privind  reglementarea  unor  
măsuri  fiscal  bugetare,  cu  modificările  și completările ulterioare; 

- Ordinul  MDLPA  nr.  2050/31.12.2021,  pentru  modificarea  și 
înlocuirea  Metodologiei  privind  ajustarea  preturilor  aferente  
materialelor  de  construcții pentru  contractele  de achiziție    
publică/contractele  sectoriale  de lucrări  finanțate  prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal bugetare, aprobată cu modificări și completări de 
Legea nr.281/02.12.2021; 

 



 
 
- 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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 49/16.02.2022 se 
completează cu introducerea unui articol nou nr.1^¹ având următorul 
cuprins: 

„Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea de a asigura din 
bugetul propriu al județului Buzău contravaloarea ajustării prețurilor 
materialelor de construcții aferente cheltuielilor neeligibile, estimate la 
valoarea de 1.458.510,80 lei (fără TVA)." 

 
Art.II. (1)  Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 

49/16.02.2022 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„În baza art. 1^¹ se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, 

după cum urmează : 
a) Valoarea totală a investiției, fără TVA este de 23.645.746,96 lei 

din care: 
- valoare lucrări construcții-montaj (C+M) – 14.428.609,91 lei 
- valoare echipamente                             –   3.637.517,08 lei 
- valoare dotări                                       -    4.030.494,58 lei 
- valoare diverse și neprevăzute               –       907.474,27 lei 
 
b) Durata de execuție a lucrărilor: 24 luni.‟ 
 
             (2) Se aprobă forma actualizată 2 a bugetului proiectului 

prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
 
             (3) Articolul 3 alin. (2) va avea următorul cuprins:  
 
„Consiliul Judeţean Buzău îşi asumă următoarele responsabilităţi 

financiare: 
- 114.907,55 lei (fără TVA) , reprezentând cofinanţarea a 2% din totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 5.745.377,34 
lei (fără TVA); 

- 21.413,13 lei (fără TVA), reprezentând cofinanţarea a 2% din 
valoarea neeligibilă conform Ordinului 2050/2021 (ajustare materiale aferente 
cheltuielilor eligibile), respectiv 2% din suma de 1.070.656,61 lei (fără TVA);   

-  16.829.713,01 lei , reprezentând finanţarea integrală a cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului (fără TVA); 

- finanţarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului.‟ 



 
 
 
    
Art.III. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 49/16.02.2022 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
 
Art.IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău  

nr. 49/16.02.2022 rămân neschimbate. 
 
Art.V.  Direcţia Economică, Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului 

şi Investiţii, Direcţia de Dezvoltare Regională şi celelalte direcţii din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi instituțiilor interesate 
precum publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
Nr. 82 
BUZĂU, 31 MARTIE 2022 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 
(Domnii consilieri județeni  Zoican Adrian și Barbu Valentin nu participă la vot fiind 
sub incidenţa art.  228 alin. (1) lit. „e” și respectiv lit. „a” din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 
 
 
 



 Bugetul proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod  SMIS 119587

Nr. 

crt.

Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială Valoare totala Valoare totala

eligibila

Valoare totala

publica

Valoare eligibila

nerambursabila 

din FEDR

Valoare eligibila

nerambursabila 

din bugetul

national

Valoarea 

cofinantarii 

eligibile a

beneficiarului

Valoarea 

neeligibila 

inclusiv TVA

Valoare neeligibilă

inclusiv  TVA

conform Ordin

2050/2021

1 1 Pregătirea dosarului

cererii de finanțare

Elaborarea 

Documentaţiei Tehnico-

Economice –Faza SF

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

44.proiectare și

inginerie

28539,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28539,18 0,00

2 Pregătirea dosarului

cererii de finanțare

Obţinerea Certificatului

de Urbanism şi a

avizelor/acordurilor 

solicitate 

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

43.cheltuieli pentru

(documentații 

suport) șiobținere

avize, acorduri,

autorizații

1894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1894,00 0,00

3 Pregătirea dosarului

cererii de finanțare

Obţinerea Certificatului

de Urbanism şi a

avizelor/acordurilor 

solicitate 

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

44.proiectare și

inginerie

33320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33320,00 0,00

4 Pregătirea dosarului

cererii de finanțare

Pregătirea dosarului

cererii de finanțare

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Elaborarea 

Documentaţiei Tehnico-

Economice – faza PT și

obținerea Autorizației

de Construire

Elaborarea 

Documentaţiei Tehnico-

Economice – faza PT

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

44.proiectare și

inginerie

234549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234549,00 0,00

6 Elaborarea 

Documentaţiei Tehnico-

Economice – faza PT și

obținerea Autorizației

de Construire

Elaborarea 

Documentaţiei Tehnico-

Economice – faza PT

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

44.proiectare și

inginerie

44030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44030,00 0,00

7 Elaborarea 

Documentaţiei Tehnico-

Economice – faza PT și

obținerea Autorizației

de Construire

Obținerea Autorizației

de Construire

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

43.cheltuieli pentru

(documentații 

suport) șiobținere

avize, acorduri,

autorizații

3345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3345,00 0,00

8 Managementul  

proiectului

Managementul  

proiectului

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexă la HCJ nr. 82/31.03.2022
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9 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT si

achiziția lucrărilor 

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari -

amenajarea terenului

12.cheltuieli pentru

obținerea și

amenajarea terenului

38.cheltuieli pentru

amenajarea 

terenului

14912,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14912,04 0,00

11 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari -

amenajarea terenului

12.cheltuieli pentru

obținerea și

amenajarea terenului

39.cheltuieli cu

amenajări pentru

protecţia mediului şi

aducerea la starea

iniţială

5814,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814,83 0,00

12 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari -

asigurare utilitati

13.cheltuieli pentru

asigurarea utilităţilor

necesare obiectivului

40.cheltuieli pentru

asigurarea utilităţilor

necesare obiectivului

1300927,14 280563,92 280563,92 196394,74 78557,90 5611,28 963711,10 56652,12

13 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari –

investitia de baza

15.cheltuieli pentru

investiția de bază

53.cheltuieli pentru

construcții și

instalații

14881484,29 6506455,12 6506455,12 4554518,58 1821807,43 130129,11 7157599,92 1217429,25

14 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari –

investitia de baza

15.cheltuieli pentru

investiția de bază

54.cheltuieli cu

dotările 

(utilaje,echipamente 

cu și fără montaj,

dotări)

82370,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82370,67 0,00

15 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari –

investitia de baza

15.cheltuieli pentru

investiția de bază

54.cheltuieli cu

dotările 

(utilaje,echipamente 

cu și fără montaj,

dotări)

1996693,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1996693,96 0,00

16 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari –

organizare de santier

16.cheltuieli cu

organizarea de

șantier

57.cheltuieli pentru

lucrări de construcții

și instalații aferente

organizării de șantier

49331,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49331,66 0,00
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17 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari –

organizare de santier

16.cheltuieli cu

organizarea de

șantier

58.cheltuieli conexe

organizării de șantier

7218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7218,52 0,00

18 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari

–comisioane,cote, taxe

costul creditului

17.cheltuieli pentru

comisioane, cote,

taxe, costul creditului

51.cheltuieli pentru

comisioane, cote,

taxe, costul

creditului

156264,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156264,67 0,00

19 Achiziția serviciului de

elaborare a

documentaţiei tehnico-

economice faza – PT,

achiziția lucrărilor și

execuţia lucrărilor

Executie lucrari –

cheltuieli diverse si

neprevazute

18.cheltuieli diverse

și neprevăzute

60.cheltuieli diverse

și neprevăzute

1079894,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1079894,38 0,00

20 Achizitie si furnizare

dotari 

Achizitie dotari 14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Achizitie si furnizare

dotari 

Furnizare  dotari 15.cheltuieli pentru

investiția de bază

54.cheltuieli cu

dotările 

(utilaje,echipamente 

cu și fără montaj,

dotări)

4796288,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4796288,55 0,00

22 Achizitie si prestare

servicii de informarea

și publicitate 

Achiziție servicii de

informare și publicitate

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Achizitie si prestare

servicii de informarea

și publicitate 

Prestare servicii de

informare și publicitate

8.cheltuieli de

informare, 

comunicare și

publicitate

17.cheltuieli de

informare și

publicitate pentru

proiect, care rezultă

din obligațiile

beneficiarului

7616,00 7616,00 7616,00 5331,20 2132,48 152,32 0,00 0,00

24 Achizitie si prestare

servicii de informarea

și publicitate 

Prestare servicii de

informare și publicitate

8.cheltuieli de

informare, 

comunicare și

publicitate

18.cheltuieli de

promovare a

obiectivului de

investiție/produsului

/serviciului finanțat

2380,00 2380,00 2380,00 1666,00 666,40 47,60 0,00 0,00

25 Achiziție si prestare

servicii de asistenta

tehnica

Achiziție servicii de

dirigenție de șantier

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Achiziție si prestare

servicii de asistenta

tehnica

Prestare servicii de

dirigenție de șantier

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

46.cheltuieli pentru

asistență tehnică

136850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136850,00 0,00
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27 Achiziție si prestare

servicii de asistenta

tehnica

Prestare servicii de

asistenţa tehnică pe

parcursul executării

lucrărilor din partea

proiectantului 

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

46.cheltuieli pentru

asistență tehnică

26061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26061,00 0,00

28 Achizitie si prestare

servicii de audit

financiar extern 

Achiziție servicii de

audit financiar extern al

proiectului

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Achizitie si prestare

servicii de audit

financiar extern 

Prestare servicii de

audit financiar extern

7.cheltuieli cu auditul

achiziționat de

beneficiar pentru

proiect

15.cheltuieli cu

auditul achiziționat

de beneficiar pentru

proiect

39984,00 39984,00 39984,00 27988,80 11195,52 799,68 0,00 0,00

30 Achizitie și execuție

lucrări suplimentare

Achiziție de lucrări

suplimentare 

14.cheltuieli pentru

proiectare și

asistență tehnică

45.cheltuieli pentru

consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Achizitie și execuție

lucrări suplimentare

Execuție de lucrări

suplimentare

15.cheltuieli pentru

investiția de bază

54.cheltuieli cu

dotările 

(utilaje,echipamente 

cu și fără montaj,

dotări)

2331951,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2331951,37 0,00

32 Achizitie și execuție

lucrări suplimentare

Execuție de lucrări

suplimentare

15.cheltuieli pentru

investiția de bază

53.cheltuieli pentru

construcții și

instalații

846032,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846032,94 0,00

28107753,20 6836999,04 6836999,04 4785899,32 1914359,73 136739,99 19996672,79 1274081,37

Valoarea totala Valoarea totală

eligibilă

Valoare totală

contribuție 

publică

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA

Valoare 

neeligibilă

inclusiv  TVA

conform 

Ordin

2050/2021(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28107753,20 6836999,04 6836999,04 4785899,32 70 1914359,73 28 136739,99 2 19996672,79 1274081,37

          Președinte,                                                                                                                    

Valoarea eligibilă

nerambursabilă din bugetul

naţional

Valoarea cofinanţării

eligibile a Beneficiarului

Valoarea eligibilă

nerambursabilă din FEDR

TOTAL

  Neagu Petre-Emanoil                                                                                                            

Consiliul Județean Buzău                                                                                          
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         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
            Nr. 5680/28.03.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea 

Hotărârii Consiliul Judeţean Buzău nr. 49/2022 
privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia şi pentru 
actualizarea bugetului pentru proiectul  „Extinderea și 

dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Buzău”  

 
 Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul 
Judeţean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, 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. Contractul de finanţare a fost semnat la faza Studiu de 
Fezabilitate (SF). 
 În cursul lunii ianuarie a fost predată forma finală a documentaţiei 
tehnico economică, documentaţie aprobată prin HCJ nr.49/2022.  
 După publicarea Ordonanţei de Guvern nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adiţional nr. 
1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de 
ajustare a preţului la materiale.  
 Documentaţia economică conţine formularele F3, astfel că se poate 
determina valoarea materialelor. Prin aplicarea formulei de ajustare din Actul 
Adiţional nr.1 a fost determinată valoarea aproximativă a ajustării prețului la 
materiale, respectiv 2.529.167,41 lei (fără TVA), din care 1.070.656,61 lei  
(fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor eligibile iar  
1.458.510,80 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente 
cheltuielilor neeligibile, valori care nu sunt prevăzute în bugetul proiectului şi 
pentru care trebuiesc identificate surse de finanţare. 
  Prin Ordinul 2050/2022 emis de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administrației, au fost aduse clarificări în sensul identificării 
surselor de finanţare pentru valorile rezultate în urma ajustării preţurilor la 
materialele aferente cheltuielilor eligibile.  
 
 



 
 
 Prin Instrucţiunea 193/23.03.2022, emisă de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administrației, se precizează etapele pe care trebuie să 
le parcurgă autoritatea contractrantă în vederea decontării sumelor rezultate 
în urma aplicării formulei de ajustare la materialele aferente cheltuielilor 
eligibile/neeligibile. 

Ca urmare bugetul actual al proiectului este de 23.645.746,96 (fără 
TVA) din care: 

-  5.745.377,34 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli eligibile;  
-  1.070.656,61 lei (fără TVA) -valoare ajustare prețuri materiale 

eligibile; 
- 15.371.202,09 lei (fără TVA)- valoare cheltuieli neeligibile; 
- 1.458.510,80 lei (fără TVA)- valoare ajustare prețuri materiale 

neeligibile. 
 

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor 
rezultate în urma aplicării formulei de ajustare a preţului la materiale în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 15/30.08.2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi în consecinţă proiectul de 
hotărâre iniţiat este fundamentat. 

  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LILIANA MIOARA NICOLAE 
 
 
 
 
 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr. 5679/28.03.2022 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea 

Hotărârii Consiliul Judeţean Buzău nr. 49/2022 
privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia şi pentru 
actualizarea bugetului pentru proiectul  „Extinderea și dotarea 

Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Buzău”  

 
 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. 
Contractul de finanţare a fost semnat la faza Studiu de Fezabilitate (SF). 
 În perioada de implementare a proiectului s-a perfectat contractul de lucrări 
nr. 96/16.142/17.11.2020 încheiat între UAT Judeţul Buzău şi asocierea formată 
din Integral SA, Studio SQM şi Climatronic BMS SRL pentru elaborare documentaţie 
tehnico-economică faza Proiect tehnic şi execuţie lucrări. 
 Prin Ordinul 2050/2022 emis de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei, au fost aduse clarificări în sensul identificării surselor de 
finanţare pentru valorile rezultate în urma ajustării preţurilor la materialele 
aferente cheltuielilor eligibile.  
 Prin Instrucţiunea 193/23.03.2022, emisă de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, se precizează etapele pe care trebuie să le 
parcurgă autoritatea contractrantă în vederea decontării sumelor rezultate în urma 
aplicării formulei de ajustare la materialele aferente cheltuielilor 
eligibile/neeligibile. 

Având în vedere că bugetul proiectului aprobat prin HCJ nr.49/2022 a crescut  
ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 15/30.08.2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, se impune aprobarea bugetului 
modificat. 

Prin urmare, susţin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
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