
 
PROIECT  

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii- și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii    

„Modernizare DJ 103 R, km 0+500-4+900, - Scorțeanca - 

Vintileanca, judeţul Buzău” 

 
 
Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 
 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 14118 / 02.09.2022; 

- raportul Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii, 
înregistrat sub nr. 14119 /02.09.2022; 

- avizul de legalitate al  Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizul  Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Buzău           
nr.277/29.08.2022 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice, 
 

În temeiul art. 191 alin. (1) lit. „f” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică - faza Documentaţie 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii-aferentă obiectivului „Modernizare DJ 103R,    

km 0+500-4+900, – Scorțeanca - Vintileanca, judeţul Buzău” prezentată  în 
sinteză  în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 103R, km 0+500-4+900, – Scorțeanca - Vintileanca, 
judeţul Buzău”, după cum urmează: 



 
a) Valoarea totală inclusiv TVA  - 10.682.120,91 lei 

din care: 
       -  C+M: 9.331.103,17 lei; 

       Durata de execuţie a lucrărilor: 24 luni;  
 

b) Date tehnice ale investiţiei:  
 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții – 

DJ 103R 

Clasă tehnică IV 

Lungime drum 3950.00 m. 

Lățime parte carosabilă 5.50-6.00 m. 

Lățime acostamente 0.75-1.00 m. 

Lungime șant din beton 200.00 ml. 

Lungime șant din pământ 7.700.00 ml 

Lungime parapete  236.80 m 

Podețe tip D5 3 buc. 

Podețe  tip P2  4 buc. 

Podețe tubulare 10 buc. 

 

Art. 3. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii şi celelalte 
direcţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, precum şi publicarea pe site-ul 

autorităţii publice judeţene. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 

                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                          SECRETARUL GENERAL AL   JUDEŢULUI  BUZĂU 

 
                                      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

Nr. 216 
BUZĂU, 21 SEPTEMBRIE 2022 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   Nr. 14118/02.09.2022 
 
 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice - faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii - și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 103 R, km 0+500 -

4+900, - Scorțeanca - Vintileanca, judeţul Buzău” 
 
 
 

 
         Consiliul Judeţean Buzău implementează proiectul „Modernizare DJ 103R,    

km. 0+500-4+900,– Scorțeanca - Vintileanca, judeţul Buzău”, având ca scop 
realizarea lucrărilor de modernizare a unui sector de drum care este parte 

componentă a drumului judeţean DJ 103R. Proiectul are în vedere modernizarea 
drumului prin prevederea unei îmbrăcăminţi rutiere moderne şi a unui sistem de 

colectare şi evacuare a apelor din zona drumului, astfel încât să se obţină 
îmbunătăţirea circulaţiei rutiere din punct de vedere al confortului utilizatorului şi 

siguranţa circulaţiei rutiere și pietonale. 

           Documentaţia tehnico-economică - faza Documentaţie de Avizare a 
Lucărilor de Intervenţii - a primit avizul nr. 227/29.08.2022 al Comisiei tehnico-

economice a Consiliului Judeţean Buzău  
           Ca urmare, s-a iniţiat proiectul de hotărâre prin care, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi 
conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, urmează să fie supuse 
aprobării documentaţia tehnico-economică – faza Documentaţie de Avizare a 

Lucărilor de Intervenţii - și indicatorii tehnico- economici. 
În acest sens, propun spre adoptare proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 



 
 

   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
    PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 
           Nr.14119/02.09.2022 

 

 

 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice- faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii - și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 103 R, km 0+500-

4+900, - Scorțeanca - Vintileanca, judeţul Buzău” 
 

            Consiliul Judeţean Buzău implementează proiectul „Modernizare DJ 103R,    
km. 0+500-4+900,– Scorțeanca - Vintileanca, judeţul Buzău”, având ca scop 

realizarea lucrărilor de modernizare a unui sector de drum care este parte 
componentă a drumului judeţean DJ 103R. Proiectul are in vedere modernizarea 

drumului prin prevederea unei îmbrăcăminţi rutiere moderne şi a unui sistem de 

colectare şi evacuare a apelor din zona drumului, astfel încât să se obţină 
îmbunătăţirea circulaţiei rutiere din punct de vedere al confortului utilizatorului şi 

siguranţa circulaţiei rutiere și pietonale. 
Documentaţia tehnico-economică - faza Documentaţie de Avizare a 

Lucărilor de Intervenţii- a fost intocmită în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 

documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii 
finanţate din fondurile publice și a primit avizul nr. 227/29.08.2022 al Comisiei 

tehnico-economice a  Consiliului Judeţean Buzău. 
           Ca urmare, este necesară iniţierea prezentului proiect de hotărâre pe care 

îl susţinem  în forma prezentată de iniţiator.     
       

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

IULIAN PETRE 
 
 
 


