
                                        ROMÂNIA                          
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în 
favoarea UAT - comuna Brădeanu, prin Consiliul Local 

Brădeanu, pentru unele sectoare din drumurile județene  
DJ 203D, DJ 102I și DJ 203C, aflate în proprietatea publică 
a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean 

Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Reabilitare și extindere sistem public de alimentare cu apă 
și extindere sistem public de canalizare menajeră în satele 
Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu, județul Buzău” 

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

de hotărâre, înregistrat la nr. 18814/2022; 
- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și 

Direcției pentru administrare patrimoniu și investiții, înregistrat sub  
nr.18815/2022; 

- 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; 

- adresa Primăriei comunei Brădeanu nr.4172/26.07.2022 înregistrată la 
Consiliul Județean Buzău sub nr.12266/2022; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brădeanu nr.29/21.11.2022 privind 
aprobarea solicitării constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT - 
comuna Brădeanu, către Consiliul Județean Buzău, pentru unele sectoare 
din drumurile județene DJ 203D, DJ 102I și DJ 203C, aflate în proprietatea 
publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, 
în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și Extindere 
sistem public de alimentare cu apă și extindere sistem public de canalizare 
menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu , județul 
Buzău”; 

- Circulara Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 
înregistrată la nr. 84013/2022; 

 
 
 
 

 



 
 
- Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și al 

Ministrului Energiei nr.1333/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național 
de Investiții „Anghel Saligny”; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile art.5 alin.(10)-(12) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.27 alin.(2) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.621 alin.(1) din Codul Civil, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin. (1) lit.c) și  art.182 alin.(1) din Ordonanța de 

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

                                      
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui drept de trecere, în favoarea UAT - 

comuna Brădeanu, prin Consiliul Local Brădeanu, în scopul realizării 
obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere sistem public de 
alimentare cu apă și extindere sistem public de canalizare menajeră 
în satele Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu, județul Buzău”, 
pentru unele sectoare aparținând drumurilor județene DJ 203D, DJ 102I și DJ 
203C.  

          (2) Elementele de identificare ale sectoarelor de drum 
menționate la alin.(1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Dreptul de trecere se va exercita pe perioada 2023-2026. 
 
Art.3 La data finalizării investiției, Primăria comunei Brădeanu va 

comunica Consiliului Județean Buzău procesul - verbal de finalizare a 
lucrărilor, precum și contractul de concesiune al exploatării sistemului de 
alimentare cu apă, după caz. 

 
Art.4. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii va aduce 

la îndeplinire, în condițiile legii, prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 
interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.  
 
 
 
                                    

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 

              CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 267 
BUZĂU, 24 NOIEMBRIE  2022 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 

 
 
 
 

 



ANEXA LA H.C.J. BUZĂU NR.  267/2022 

 

Scopul lucrării este de a asigura extinderea rețelei de canalizare și a 
rețelei de alimentare cu apă în comuna Brădeanu.  

Investiția ce urmează a se realiza implică lucrări de subtraversare a 
drumului județean DJ 102I în poziția km 3+553, în lungul drumului 
județean DJ 203D pe tronsonul cuprins între poziția km 10+900 – km 
12+094,5 și în lungul drumului județean DJ 203C pe tronsonul cuprins între 
pozitia km 9+000 – km 9+200 și subtraversare a drumului județean DJ 
203C  în poziția km 9+010. 

Realizarea subtraversării drumului județean DJ 102 I la 
următoarea poziție kilometrică: 

 km 3+553 – executată prin foraj orizontal 

 

Lucrările ce se vor desfășura pe sectorul de drum județean DJ 
203 D enunțat anterior sunt următoarele: 

 Pozarea conductei de alimentare cu apă pe următoarele 
tronsone: 

 km 10+900 – 11+162 pe partea stângă; 

 km 11+460 – 12+094,5 pe partea stângă. 

 

 Realizarea subtraversărilor drumului județean DJ 203 D în 
următoarele poziții kilometrice: 

 km 11+040 – executată prin foraj orizontal 

 km 11+218,1 – executată prin foraj orizontal 

 km 11+552,6 – executată prin foraj orizontal 

 km 11+665,1 – executată prin foraj orizontal 

 

 Pozarea conductei de canalizare pe următoarele tronsone: 

 km 10+900 – 11+168 pe partea dreaptă; 

  km 11+454 – 11+662 pe partea dreaptă; 

 km 11+672,4 – 12+094,5 pe partea dreaptă. 

 



 Realizarea subtraversărilor drumului județean DJ 203D  în 
următoarele poziții kilometrice: 

 km 11+558,4 – executată prin foraj orizontal 

 km 11+672,40 – executată prin foraj orizontal 

 

Lucrările ce se vor desfășura pe sectorul de drum județean DJ 
203 C enunțat anterior sunt următoarele: 

 Pozarea conductei de alimentare cu apă pe următoarele 
tronsone: 

 km 9+000 – 9+200 pe partea stângă; 

 Realizarea subtraversării drumului județean DJ 203C la 
următoarea poziție kilometrică: 

 km 9+010 – executată prin foraj orizontal 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
       NR. 18814/2022 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui 
drept de trecere în favoarea UAT - comuna Brădeanu, prin 

Consiliul Local Brădeanu, pentru unele sectoare din 
drumurile județene DJ 203D, DJ 102I și DJ 203C, aflate în 
proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea 

Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere sistem 
public de alimentare cu apă și extindere sistem public de 

canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, 
comuna Brădeanu, județul Buzău 

 
  Urmare circularei Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației nr.84013/2022, Primăria comunei Brădeanu a solicitat prin 
adresa nr.4172/2022, dovada constituirii dreptului de trecere pentru unele 
sectoare din drumurile județene DJ 203D, DJ 102I și DJ 203C, în vederea 
semnării Contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
și extindere sistem public de alimentare cu apă și extindere sistem 
public de canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, comuna 
Brădeanu, județul Buzău”.    

 Acest obiectiv de investiții urmează să fie finanțat prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Elementele de identificare ale sectoarelor de drum menționate sunt 
prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Local Brădeanu nr.29/21.11.2022. 

Potrivit art.10 alin.(1) lit.b) din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației și al ministrului energiei nr.278/167/2022 și circularei 
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (înregistrată la 
nr.84013/2022), pentru categoriile de investiții ”lucrări necesare pentru 
construirea sistemului centralizat de alimentare cu apă, a unuia sau mai 
multor componente ale acestuia, inclusiv a stațiilor de tratare a 
apei și a branșamentelor până la limita de proprietate, precum 
și a lucrărilor de intervenții la acestea, prevăzute la art. 4 alin. (1), lit.a) - d) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, beneficiarii Programului 
naţional de investiţii „Anghel Saligny", trebuie să prezinte actul din care să 
rezulte constituirea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art.5 
alin.(10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 



Realizarea acestui proiect constituie o oportunitate pentru locuitorii 
comunei Brădeanu, atât din punct de vedere al absorbției fondurilor 
europene, dar și pentru dezvoltarea economică a comunei. 

 
În consecință, propun acordarea dreptului de trecere în favoarea UAT - 

comuna Brădeanu, pe întreaga durată a implementării proiectului 
„Reabilitare și extindere sistem public de alimentare cu apă și 
extindere sistem public de canalizare menajeră în satele Brădeanu și 
Smârdan, comuna Brădeanu, județul Buzău”. 

În baza celor menționate am elaborat proiectul de hotărâre pe care îl 
supun analizei și aprobării plenului consiliului județean. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
  DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
     PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 
           Nr.  18815/2022 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui 
drept de trecere în favoarea UAT - comuna Brădeanu, prin 

Consiliul Local Brădeanu, pentru unele sectoare din 
drumurile județene DJ 203D, DJ 102I și DJ 203C, aflate în 
proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea 

Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere sistem 
public de alimentare cu apă și extindere sistem public de 

canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, 
comuna Brădeanu, județul Buzău 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Buzău facem următoarele precizări: 
- potrivit art.10 alin.(1) lit.b) din Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr.278/167/2022 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021, în vederea 
încheierii contractelor de finanţare beneficiarii sunt obligaţi să încarce în 
platforma digitală o serie de documente, printre care și ”acceptul pentru 
ocuparea temporară a terenului şi/sau actul din care rezultă constituirea 
dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art.5 alin. (10)-(15) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul.”; 

- conform art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny", cu 
modificările și completările ulterioare:”(1) Obiectivele de investiţii care se 
realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri şi/sau 
construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

- sunt respectate prevederile art.621 alin.(1) din Codul Civil, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare. 
  Având în vedere cele menţionate mai sus propunem adoptarea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată de către iniţiator.  
                
     Director executiv,                             Director executiv,   
                                 
        Mirela OPREA                                    Iulian PETRE 
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