
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  
 

 
HOTĂRÂRE  

pentru  aprobarea participării Unității Administrativ -
Teritoriale – Județul Buzău în parteneriat cu  Unitatea 

Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și  Unitatea 
Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru 

promovarea și implementarea proiectului de înființare a 
traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea  

Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR - Componenta 11  
– Turism și Cultură, Investiția I.4 

 
 
 

Consiliului Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 
 

— referatul Vicepreședintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 19387/29.11.2022; 

— raportul Direcției de dezvoltare regională înregistrat sub  
nr. 19388/29.11.2022; 

— 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; 

— prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile 
finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare 

și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11, Componenta 
11 – Turism și cultură, Investiția I.4 - Implementarea a 3.000 km de 

trasee cicloturistice la nivel național; 

— prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență, 
cu modificările și completările ulterioare; 

— prevederile art. 3, alin. (c), art. 27-35 și anexele 2-4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru 

prevenirea accidentelor montane și organizarea și desfășurarea 
activității de turism în România, cu modificările și completările 

ulterioare; 
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 442/2022 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea 
traseelor de cicloturism; 

 



 
 

 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „b”, lit. „c” și lit. „e”, alin. (3) 

lit. „f” și alin. (4) lit. „a” și „b”, alin. (7) lit. „c”, alin. (8) lit. „b” și art. 182 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRÂȘTE: 

 
Art. 1. (1) Consiliul Județean Buzău își exprimă acordul cu privire la 

participarea Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în parteneriat cu  
Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și  Unitatea Administrativ-

Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și implementarea proiectului 
de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-

Vrancea în cadrul PNRR- Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. 
Traseul pe teritoriul județului Buzău este prevăzut în anexa care face parte din 

prezenta hotărâre. 
           (2) Se recunoaște calitatea de Lider de parteneriat pentru Unitatea 

Administrativ-Teritorială Prahova, prin Consiliul Județean Prahova. 
 

Art. 2. Consiliul Județean Buzău își exprimă acordul cu privire la 

susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, astfel cum acestea vor rezulta 
din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de 

implementare și prevăzute în Ghidul de finanțare al apelului de proiecte 
PNRR/2022/C11/I.4. 

 
Art. 3. Județul Buzău se angajează să identifice toate terenurile aflate în 

domeniul public și privat al acestuia și să susțină identificarea celor mai potrivite 
rute pe care să se efectueze ulterior lucrările de amenajare a traseului 

cicloturistic, astfel încât acestea să poată avea un caracter de continuitate pe 
teritoriul administrativ al județului dar și pe teritoriul administrativ al județelor 

învecinate. 
 

Art. 4.  Județul Buzău se angajează să susțină efectuarea lucrărilor și a 
amenajărilor necesare aferente traseului cicloturistic care tranzitează județul de 

către executantul lucrărilor desemnat potrivit legii.  

 
Art. 5. Județul Buzău se angajează să susțină utilizarea nestingherită 

pentru toți utilizatorii, pe întreaga durată a existenței traseului cicloturistic, a 
lucrărilor și amenajărilor aferente și să permită, ulterior dării în folosință a 

traseului, executarea tuturor lucrărilor de întreținere sau mentenanță necesare. 
 

Art. 6. Se mandatează președintele Consiliului Județean Buzău să 
semneze în  numele și pentru Județul Buzău acordul de parteneriat la cererea  

de  finanțare a proiectului din Investiția I.4 de înființare a traseului de cicloturism 
„Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR- Componenta 

11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. cu toate  anexele acesteia, a tuturor  
documentelor  aferente proiectului și să reprezinte județul și Consiliul Județean 

Buzău în relația cu MDLPA.  



 
 

 
 

 
Art. 7. Președintele Consiliului Județean Buzău împreună cu partenerii – 

celelalte unități administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora vor fi construite 

traseele cicloturistice – va propune constituirea unei structuri pentru gestionarea 
proiectului. 

 
Art.8. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău precum și publicarea acesteia pe 
site-ul Consiliului Județean Buzău. 

            
 

 
 

PREŞEDINTE, 
                         
                               PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 
 

                              
                          CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,                            

                             
        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. 275 
BUZĂU, 29 NOIEMBRIE  2022 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 









 
 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           VICEPREȘEDINTE 
     Nr. 19387/29.11.2022 
 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 
Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în 

parteneriat cu  Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul 

Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul 
Vrancea pentru promovarea și implementarea proiectului de 

înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în 
regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR – 

Componenta 11 – Turism și Cultură,  
Investiția I.4 

 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) reprezintă 

documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de 
investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență – MRR la nivel 

național. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru 
România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin 

Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 

12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. 
În cadrul pilonului IV este cuprinsă și Componenta 11 – Turism și cultură 

din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionată de către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care cuprinde 

elemente ce contribuie la creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și 
crearea de noi locuri de muncă în special în mediul rural. 

Investiția I4 din cadrul componentei vizează implementarea a 3.000 km 
de trasee cicloturistice, obiectivul acestei investiții fiind acela de a dezvolta un 

transport durabil prin dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice. 
Traseele cicloturistice se pot realiza pe piste pentru biciclete, drumuri 

pentru cicliști, drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, suprafețe 
de rulare amenajate în zona de protecție aferentă drumurilor deschise circulației 

publice, drumuri forestiere, poteci și trasee amenajate în fondul forestier, diguri 
și zone de protecție la inundație ale cursurilor de apă și pe eventuale alte tipuri 

de căi de comunicație deschise circulației bicicletelor. 

Consiliul Județean Buzău are în pregătire documentația aferentă depunerii 
proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea 

Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR – Componenta 11 – Turism și Cultură, 
Investiția I.4.  

 
 



 
 

 
 

Între documentele obligatorii depunerii cererii de finanțare se regăsește și 
acordul de parteneriat încheiat între UAT Județul Prahova, UAT Județul Buzău și 

UAT Județul Vrancea cu lider de parteneriat UAT Județul Prahova. 

Obiectivul investiției este sprijinirea transportului durabil prin dezvoltarea 
infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea 

traseelor cicloturistice se va face în raport cu celelalte investiții din Componenta 
11 – Turism și cultură, prin care este vizată creșterea accesibilității zonelor 

turistice și dezvoltarea infrastructurii aferente. 
Pentru traseele cicloturistice propuse spre finanțare este necesară 

îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: 
Pentru proiecte depuse în parteneriat, sunt eligibile trasee care: 

a. traversează minimum 3 județe, 
b. sunt continue pe o lungime de minimum 150 km (axă principală), 

c. de la axa principală propusă, se pot realiza conexiuni secundare către 
obiectivele turistice-culturale din Componenta 11, Investiția I.1 

„Promovarea celor 12 rute culturale/turistice”, pe o rază de maxim 10 km. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
ROBERT-ADRIAN PETRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
        CONSILIUL  JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
 
             Nr. 19388/29.11.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 
Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în 

parteneriat cu  Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul 
Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul 

Vrancea pentru promovarea și implementarea proiectului de 
înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în 
regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR – 

Componenta 11 – Turism și Cultură,  
Investiția I.4  

 
 
În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), 

Pilonul IV este cuprinsă și Componenta 11 – Turism și cultură, gestionată de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care cuprinde 

elemente ce contribuie la creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și 
crearea de noi locuri de muncă în special în mediul rural. 

Investiția I.4 din cadrul componentei vizează implementarea a 3.000 km 

de trasee cicloturistice, obiectivul acestei investiții fiind acela de a dezvolta un 
transport durabil prin dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice. 

Traseele cicloturistice se pot realiza pe piste pentru biciclete, drumuri 
pentru cicliști, drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, suprafețe 

de rulare amenajate în zona de protecție aferentă drumurilor deschise circulației 
publice, drumuri forestiere, poteci și trasee amenajate în fondul forestier, diguri 

și zone de protecție la inundație ale cursurilor de apă și pe eventuale alte tipuri 
de căi de comunicație deschise circulației bicicletelor. 

Având în vedere obligativitatea impusă de Ghidul Solicitantului privind 
promovarea proiectelor în parteneriat, minim trei județe partenere, Consiliul 

Județean Buzău a demarat activitatea de pregătire a documentației aferente 
depunerii proiectului, identificând împreună cu Unitatea Administrativ-Teritorială 

– Județul Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea un 
traseu cicloturistic ce se conectează direct în EuroVelo  Carpatica (conform 

Studiului pentru identificarea, stabilirea și distribuția teritorială a traseelor 

cicloturistice la nivel național, 2022). 
 

 
 

 



 
 

 
În acest sens este necesară elaborarea tuturor documentelor obligatorii 

pentru depunerea cererii de finanțare, printre care se regăsește și acordul de 
parteneriat ce este necesar a fi perfectat între UAT Județul Prahova, UAT Județul 

Buzău și UAT Județul Vrancea, cu lider de parteneriat UAT Județul Prahova. 

Traseul identificat pe raza teritorială a Județului Buzău are o acoperire de 

129 km - rețea principală care se încadrează între localitatea Finești (comuna 

Năeni) și Mănăstirea Poiana Mărului (comuna Bisoca). 

Ca urmare este necesară adoptarea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în 

parteneriat cu  Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și Unitatea 
Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și implementarea 

proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea 
Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR – Componenta 11 – Turism și Cultură, 

Investiția I.4. 

  

 
 

Director Executiv, 
 

LILIANA NICOLAE 
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