
                                                                                         
ROMÂNIA           

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
                

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău 
nr.171/2021 privind aprobarea promovării proiectului 

„Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din 
incinta imobilului situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae 
Bălcescu nr. 48”, în cadrul Programului privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului 

pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice 
faza DALI- formă revizuită, a indicatorilor tehnico -

economici actualizați și a bugetului proiectului 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre înregistrat sub nr. 17147/24.10.2022; 
- raportul Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții  

înregistrat sub nr. 17148/24.10.2022; 
- 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; 
- avizul nr. 210/21.09.2021 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 

Judeţean Buzău;  
- prevederile Hotărârii nr. 171/2021 privind aprobarea promovării proiectului 

„Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului 
situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48”, în cadrul 
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația 
Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice faza 
DALI formă revizuită 2, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
bugetului proiectului; 

- prevederile Ordinului nr. 1548/2021 privind modificarea Ordinului 
ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 2057/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice 
și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de 
învățământ; 

- 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;  

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  



 
În temeiul art. 173, alin.1, lit. „b” alin.3, lit. „f” şi art. 182, alin.1 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I.  Art. 4. alin (2) din Hotărârea Consiliului Județean nr. 171/2021 
se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „(2) Consiliul Judeţean Buzău îşi asumă următoarele 
responsabilități financiare: 

- asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente 
cheltuielilor eligibile ale obiectivului de investiții, în sumă de 492.463,85 lei  
reprezentând un procent de 10%; 

- susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor neeligibile 
ale obiectivului de investiții.” 

 
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 171/2021 rămân neschimbate. 

Art. III. Direcţia Economică, Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului 
şi Investiţii şi Direcţia de Dezvoltare Regională vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art.IV. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi celor interesaţi, precum şi 
aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri, prin publicarea 
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
NR. 254 
BUZĂU, 27 OCTOMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

    PREŞEDINTE 
  NR. 17147/24.10.2022 
 
 
 

REFERAT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău 
nr.171/2021 privind aprobarea promovării proiectului 

„Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din 
incinta imobilului situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae 
Bălcescu nr. 48”, în cadrul Programului privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului 

pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice 
faza DALI- formă revizuită, a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a bugetului proiectului 
 

 
 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău a depus dosarul de 
finanțare cu nr. EECP01202121000149 în cadrul apelului de proiecte: Program 
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului 
pentru Mediu. 

În prezent, programul se află în etapa de evaluare a documentelor 
depuse, motiv pentru care a apărut necesitatea clarificării unor aspecte din 
documentele depuse, cu privire la procentul de contribuție proprie din valoarea 
lucrărilor eligibile și valoarea aferentă acestuia. Modificarea se referă la 
individualizarea în concret a sumei cu titlu de cofinanțare de 10% din cheltuielile 
eligibile. 

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

 
 

     PREŞEDINTE 
 

        PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 

 



  
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
   PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
     NR. 17148/24.10.2022 
 
 

RAPORT 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău 
nr.171/2021 privind aprobarea promovării proiectului 

„Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din 
incinta imobilului situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae 
Bălcescu nr. 48”, în cadrul Programului privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului 

pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice 
faza DALI- formă revizuită, a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a bugetului proiectului 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 171/2021, indicatorii 
economici ai proiectului menționat mai sus,  au fost actualizați ținând cont de 
creșterile prețurilor materialelor din anul 2021, ceea ce a condus la aprobarea 
documentației tehnico-economică -  faza D.A.L.I. – forma revizuită nr. 2. 

Documentația tehnico-economică astfel aprobată, face obiectul unui 
dosar de finanțare depus în cadrul Programului privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație 
de învățământ,  coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu. 

Ca urmare a solicitărilor de clarificări din perioada de evaluare a 
documentelor depuse, a apărut necesitatea de a modifica Hotărârea nr. 
171/2021, cu procentul de contribuție proprie din valoarea lucrărilor 
eligibile – 10% și cuantumul acestuia - 492.463,85 lei. 

Pentru cele de mai sus, propunem completarea articolului 4, alin 2 din  
Hotărârea nr. 171/2021. 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
IULIAN PETRE 
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