
                                        ROMÂNIA                               
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea Documentațiilor tehnico-economice și a 
indicatorilor  tehnico-economici faza P.T. în proiectul 

„ÎMPREUNĂ - suport comunitar pentru persoanele adulte 
cu dizabilități” promovat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul programului  

„Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor”- Apelul nr 4 - Dezvoltare Locală” 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul de inițiere al Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de 
iniţiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 5388/23.03.2022; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului  Buzău înregistrată sub nr. 5389/23.03.2022;  

- 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.33/25.02.2021 privind 
aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ- suport comunitar 
pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „ 
Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”-
Apelul nr 4- Dezvoltare Locală”, cod PN 4038-formă actualizată; 

- avizul nr. 222/2022 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 
Județean Buzău; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” și art. 182 alin. (1) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă Documentația tehnico-economică –faza P.T.   pentru 
proiectul „Restructurarea centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor 
adulte cu handicap Stâlpu în cadrul proiectului „ÎMPREUNĂ – suport 
comunitar pentru persoane adulte cu dizabilităţi - Construire două locuințe 
protejate și înființarea unui centru de zi prin reabilitarea –modernizarea unui 
imobil” ( în prima etapă-Construire locuință protejată nr. 2 și centru de zi), 
proiect finanțat în cadrul programului „ Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei 
și creșterea incluziunii romilor”-Apelul nr 4- Dezvoltare Locală”, cod PN 
4038, în sinteză,  prevăzută în anexa nr. 1. 



 
Art.2.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici faza P.T. ai obiectivului 

de investiții „Construire două locuințe protejate  și înființarea unui centru de 
zi prin reabilitarea – modernizarea unui imobil” (în prima etapă-Construire 
locuință protejată nr. 2 și centru de zi) cu devizele generale și indicatorii 
tehnico-economici prevăzuți în anexele 2a și 2b, după cum urmează: 

-valoarea totală a investiției 2.947.320,56 lei cu TVA din care C+M -
2.149.452,73 lei cu TVA. 

- durata de execuție a lucrărilor – 6 luni 
 

Art. 3. (1) Anexele nr. 1 și 2a și 2b fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

           (2)Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 

Art. 4. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, autorităților și instituțiilor 
publice interesate, precum și publicarea pe site-ul autorității publice 
județene.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ 
              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 73 
BUZĂU, 31 MARTIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 

 



 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
 
   NR. 5388/23.03.2022 

 
 
 

REFERAT 
 

pentru aprobarea Documentațiilor tehnico-economice și a 
indicatorilor  tehnico-economici faza P.T. în proiectul 

„ÎMPREUNĂ- suport comunitar pentru persoanele adulte cu 
dizabilități” promovat de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul programului 
„Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor”- Apelul nr 4 - Dezvoltare Locală” 
 

  Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 33/2021 a fost aprobata 
promovarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ- suport comunitar pentru 
persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „ Dezvoltare Locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”-Apelul nr 4- Dezvoltare 
Locală”, cod PN 4038.   În perioada de implementare a proiectului s-a 
încheiat contractul de servicii nr 29651/30.07.2021 pentru elaborarea 
proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie (DTAC+PT+DE+DTOE)  si  Servicii 
de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.  

 Indicatorii tehnico –economici au fost avizați în Consiliul tehnico-
economic al Consiliului Județean Buzău, aviz nr. 222/2022. 

 Devizul general al obiectivului de investiții „Construire două 
locuințe protejate  și înființarea unui centru de zi prin reabilitarea –
modernizarea unui imobil” (în prima etapă-Construire locuință protejată 2 și 
centru de zi), faza P.T. are o valoare totala de 2.947.320,56 lei cu TVA din 
care C+M de 2.149.452,73 lei cu TVA. 

Finalizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie 
(DTAC+PT+DE+DTOE) nu determină modificarea bugetului proiectului inițial 
aprobat. 

  

 PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 



CONSILIUL  JUDETEAN  BUZAU 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BUZAU 

Str. Bistritei nr. 41, judetul Buzau, CP 120102, telefon (0238)711051, (0238) 711052, fax 
(0238)721143, 

e-mail: secretariat@dgaspc-buzau.ro 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentațiilor 

tehnico-economice și a indicatorilor  tehnico-economici 
faza P.T. în proiectul „ÎMPREUNĂ- suport comunitar pentru 

persoanele adulte cu dizabilități” promovat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

în cadrul programului „Dezvoltare Locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor”-  Apelul nr 4 - 

Dezvoltare Locală” 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 33/2021 a fost aprobata 
promovarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ- suport comunitar pentru 
persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „ Dezvoltare Locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”-Apelul nr 4- Dezvoltare 
Locală”, cod PN 4038.   

În perioada de implementare a proiectului s-a încheiat contractul de 
servicii nr 29651/30.07.2021 pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
detaliilor de execuţie (DTAC+PT+DE+DTOE)  si  Servicii de asistenta tehnica 
din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor.  

Potrivit proiectului tehnic și a detaliilor de execuţie 
(DTAC+PT+DE+DTOE), urmează a se construi 1 locuință maxim protejată, 
în comuna Stîlpu, pe terenul aparținând Consiliului Județean Buzău și aflat în 
administrarea DGASPC Buzău. Amplasamentul dispune de posibilitatea 
racordării la utilități a construcțiilor. Regimul de construire a locuinței 
protejate este P, iar construcția va fi realizată din zidărie de cărămidă cu 
stâlpi și centuri din beton armat. Incinta va dispune de alei pavate, trotuare 
de protecție pe tot perimetrul clădirii, platforme pietonale, spații verzi și o 
platformă gospodărească cu europubele. Bazinul vidanjabil va avea 
capacitatea de 35 mc și structura de rezidență realizată dintr-o cuvă  din 
beton armat. Suprafața construită a locuinței protejate 2  este de 375,22 mp 
și  o suprafață utilă de 264,80 6mp. Durata de realizare a lucrărilor este de 6 
luni. Potrivit devizului de lucrări valoarea estimativă a lucrărilor pentru 
locuința maxim protejată este de 1.623.331,91 lei cu TVA din care C+M 
1.185.429,07 lei cu TVA. 

 

  

Potrivit detaliilor de execuţie (DTAC+PT+DE+DTOE) lucrările de 
reabilitare/modernizare a imobilului cu destinație centru de zi se realizează 

mailto:secretariat@dgaspc-buzau.ro


pe terenul situat în Comuna Stîlpu, proprietate a Consiliului județean Buzău, 
aflat în administrarea DGASPC Buzău. Lucrările vor consta în modernizarea, 
recompartimentarea și consolidarea imobilului existent. Suprafața construită 
propusă este de 267,74 mp iar suprafața utilă este de 195,48 mp. Lucrările 
presupun extinderea pe orizontală prin executarea unui corp de clădire 
adosat clădirii existente și amenajarea terenului, împrejmuire, platforme 
pietonale și asigurarea acces auto, pietonal și parcări. Construcția va 
beneficia de un bazin vidanjabil cu o capacitate de 31,5 mc. Potrivit devizului 
de lucrări, valoarea estimativă a lucrărilor pentru centrul de zi este de 
1.323.988,66 lei cu TVA din care C+M 964.023,66  lei cu TVA 

Indicatorii tehnico –economici au fost avizați în Consiliul tehnico-
economic al Consiliului Județean Buzău, aviz nr. 222/2022 Devizul general al 
obiectivului de investiții „ Construire două locuințe protejate și înființarea 
unui centru de zi prin reabilitarea –modernizarea unui imobil„ (în prima 
etapă-Construire locuință protejată 2 și Centrul de Zi),  are o valoare totala 
de 2.947.320,56 lei cu TVA din care C+M de 2.149.452,73 lei cu TVA. 

Finalizarea proiectului tehnic și a detaliilor de executie 
(DTAC+PT+DE+DTOE) nu determină modificarea bugetului proiectului inițial 
aprobat  

Având în vedere cele de mai sus, vă rugam sa aprobați documentațiile 
tehnico-economice și a indicatorii  tehnico-economici faza P.T. pentru „ 
Construire două locuințe protejate  și înființarea unui centru de zi prin 
reabilitarea –modernizarea unui imobil„(în prima etapă-Construire locuință 
protejată 2 și Centrul de Zi) în cadrul proiectului „ÎMPREUNĂ- suport 
comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „ 
Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”-Apelul 
nr 4- Dezvoltare Locală”, cod PN 4038.  

 

  

     DIRECTOR EXECUTIV 

Loredana Elena Dorobanțu 
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