
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău 
nr. 275/2022 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 Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 20052/12.12.2022; 
— raportul Direcției de Dezvoltare Regională înregistrat sub  

nr. 20053/12.12.2022; 
— avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 
— avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
— prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 3047/29.11.2022 pentru aprobarea Schemei de 
finanțare – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 

Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 – Turism și cultură, 

investiția I.4 – Implementarea a 3000 km trasee cicloturistice; 

— 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, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  

nr. 275/2022 se completează cu un alineat nou, după cum urmează: 
„alin. (3). Traseul prevăzut în Anexa de la alin. (1) se completează 

și cu conexiunile secundare definite ca distanță de la traseul principal 
către obiectivele de interes turistic - cultural din areal, în lungime totală 

de 50 km.” 

 
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău 

nr. 275/2022 rămân neschimbate. 
 

Art.III. 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. 302 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 

 

 
 



 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
  Nr. 20052/12.12.2022 
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 275/2022 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. 
 

 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 275/2022 s-a aprobat 

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 parteneriat 
cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și  Unitatea 

Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea. 
Tot în cursul zilei de 29 noiembrie 2022 a fost publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 1158 bis Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nr. 3047/29.11.2022 pentru aprobarea Schemei 
de finanțare – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 – Turism și cultură, investiția I.4 – 

Implementarea a 3000 km trasee cicloturistice. 
Potrivit prevederilor acestui ordin, sunt au adus modificări în ceea ce 

privește documentele obligatorii necesare promovării proiectului, respectiv 
modificări în cadrul Notei de fundamentare (document centralizator anexat 

la cererea de finanțare). 
În Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 275/2022 a fost descris  

traseul cicloturistic principal de pe raza teritorială a Județului Buzău, 
traseu în lungime de 129 km - care a fost conceput să traverseze un 

număr de 13 UAT-uri. Acest traseu cicloturistic principal este cuprins pe 
teritoriul județului Buzău între localitatea Fințești (comuna Năeni) și 

Mănăstirea Poiana Mărului (comuna Bisoca). 

 
 

 



 

 

 
În cadrul acestei hotărâri nu s-au precizat însă și conexiunile 

secundare către obiectivele turistice - culturale, așa cum acestea au fost 
definite în ghidul solicitantului ca fiind trasee pe o rază de maxim 10 km 

de la axa principală propusă. Lungimea totală a acestora însumează un 
număr de 50 km. 

Având în vedere cele menționate este necesară completarea și cu 
conexiunile secundare definite ca distanță de la traseul principal către 

obiectivele de interes turistic din aleal, trasee secundare în lungime totală 
de 50 km. 

Din aceste considerente am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl 
supun adoptării plenului.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
         CONSILIUL  JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
 
               Nr. 20053/12.12.2022 
 
 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 275/2022 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. 
 
 
Conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 275/2022 s-a 

aprobat promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului 
de cicloturism „Velo Valahia” în parteneriatul constituit în acest scop la 

nivelul județelor Prahova-Buzău-Vrancea, cu lider de parteneriat Județul 
Prahova. 

Ulterior aprobării hotărârii menționate mai sus, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 

3047/29.11.2022 pentru aprobarea Schemei de finanțare – Condiții de 

accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și 
reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 

11 – Turism și cultură, investiția I.4 – Implementarea a 3000 km trasee 
cicloturistice. 

Având în vedere necesitatea actualizării documentelor obligatorii 
necesare promovării proiectului, respectiv modificări în cadrul Notei de 

fundamentare - document centralizator anexat la cererea de finanțare, 
este necesară completarea hotărârii inițiale cu traseul aferent conexiunilor 

secundare către obiectivele turistice – culturale de la nivelul județului 
Buzău, obiective aprobate și menționate în anexele la ghidul solicitantului. 

Lungimea totală a traseelor secundare însumează un număr de 50 
km. 

 

  
Director Executiv, 

 

Liliana NICOLAE 


