
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru reaprobarea documentației tehnico-economice Studiu 
de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în 
perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici – 

formă revizuită 
 
 
 

 Consiliul Județean Buzău; 
 Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 15110/20.09.2022; 
- raportul comun al Direcției pentru administrarea patrimoniului și 

investiții și Direcției juridice și administrației publice locale și înregistrat 
sub nr. 15111/20.09.2022; 

- 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Buzău  nr. 192/2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru 
„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  

nr. 237/2019; 
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău  nr. 193/2019 pentru aprobarea 

valorii investițiilor aferente Județului Buzău și participării Consiliului 
Județean Buzău la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-
2020”; 

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”  
nr. 25/19.09.2022; 

- 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 

europene, 
 



 

 
 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „b” , alin. (3) lit. „f” și art. 182  

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art. I. Se reaprobă documentația tehnico-economică - Studiu de 
fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020”, indicatorii tehnico-
economici și devizul general – forme revizuite, astfel cum sunt prevăzute în 

anexele nr. 1-4. 
 

Art. II. Bunurile de retur rezultate ca urmare a finalizării lucrărilor de 
investiții aferente Județului Buzău, finanțate în cadrul Proiectului Regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în 
perioada 2014-2020, vor fi date în administrarea Operatorului Regional 

Societatea „Compania de Apă” SA Buzău care va avea dreptul exclusiv de 

a exploata, întreține și administra aceste bunuri. 
 

 
Art. III. În baza art. 1 din prezenta hotărâre, articolele nr. 1 și nr. 2 

din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  nr. 193/2019 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

 
1. „ Art. 1. Se aprobă valoarea investițiilor aferente Unității 

Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în sumă totală de 
36.286,397 mii euro (fără TVA) – prețuri curente și, respectiv 

28.320,783 mii euro (fără TVA) - prețuri constante reprezentând 
cheltuieli eligibile din valoarea totală a Proiectului Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău 
în perioada 2014-2020.” 

 

2. „ Art. 2. Se aprobă participarea Consiliului Județean Buzău, în 
numele și pentru Județul Buzău la cofinanțarea proiectului 

prevăzut la art. 1 cu suma totală de 682.184 euro (fără TVA) – 
prețuri curente, respectiv 532.431 euro (fără TVA) – prețuri 

constante, cu titlu de 2% cofinanțare.” 
 

 
 

 



 

 
 

Art. IV. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 192 și 237/2019 se 
abrogă, iar art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  

nr. 193/2019 se modifică. 
 

Art. V. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Societății „Compania de 
Apă” SA Buzău, precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 
 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 

        CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 
 

    MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 212 
BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 
 
 
 



 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
  Nr. 15110/20.09.2022 
 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru reaprobarea documentației 
tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor 

tehnico-economici – formă revizuită 
 
 
 

 Prin Hotărârea nr. 192/03 octombrie 2019 modificată prin Hotărârea  
nr. 237/27 noiembrie 2019, Consiliul Județean Buzău a aprobat Studiul de 

fezabilitate, indicatorii tehnico-economici pentru Proiectului Regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 

2014-2020, investiție derulată prin POS Mediu 2007-2013. 
 Prin Hotărârea nr. 193/2019 a fost aprobată valoarea totală a investițiilor 

aferente Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău precum și sumele cu 
titlu de 2% cofinanțare din cheltuielile eligibile. 

 La recomandarea Comisiei Europene, aplica de finanțare și Studiul de 
fezabilitate au fost revizuite, ceea ce determină o reaprobare a documentației 

tehnico-economice, indicatori și cota de cofinanțare a Județului Buzău. 

 Precizez că documentațiile menționate au fost avizate și de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” în ședința din septembrie 2022. 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

 
  
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 



 
    CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
   DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA  
      PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 

 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                PUBLICĂ LOCALĂ 

             

 Nr. 15111/20.09.2022 
 

 
 

RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre pentru reaprobarea documentației 
tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor 

tehnico-economici – formă revizuită 
 
 

 
 Analizând documentația tehnico-economică revizuită, constatăm că: 

 
a) Prin raportare la „prețuri curente”, valoarea investițiilor aferente Județului 

Buzău a crescut de la 35.621,877 mii euro (fără TVA) la 36.286,397 mii 
euro (fără TVA) în timp ce prin raportare la „prețuri constante” valoarea 

fără TVA a scăzut de la 33.613,126 mii euro la 28.320,783 mii euro. 

 
b) Responsabilitatea Județului Buzău de cofinanțare 2% din cheltuielile 

eligibile, la „prețuri curente” s-a majorat de la 669.691 euro la 682.184 
euro, iar prin raportare la „prețuri constante” s-a diminuat de la 631.927 

euro la 532.431 euro. 
 

Preciză că sumele cu titlu de cofinanțare au fost stabilite, ca procente pentru 
anii 2020,2021,2022 și 2023, fiind virate sumele pentru primii 2 ani. 

 
 

 
     DIRECTOR EXECUTIV,                                         DIRECTOR EXECUTIV, 

 
        MIRELA OPREA                                                      IULIAN PETRE 

  


