
           
                    

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de 
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență Buzău”  
 
 

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

proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 19631/06.12.2022 ;    
- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Județean Buzău 

înregistrat sub nr.19632/06.12.2022;                      
- avizul de legalitate al  Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- Contractul de finanţare nr. 4558/11.07.2019 între Consiliul Județean 

Buzău, ADRSE și MDRAP; 
- Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 

96/16142/17.11.2020 între UAT Județul Buzău și  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 82 din 31.03.2022 pentru 

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 
49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi acestuia şi pentru actualizarea bugetului 
pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei 
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 
64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidul solicitantului, Condiții 
generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și 
completările ulterioare pentru contractele de achiziție de 
publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020; 
 
 
 
 



 
 
 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, 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. „d”, alin. (5) lit. „c” şi art. 182 alin.(1)  din  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se reaprobă indicatorii tehnico – economici  pentru obiectivul de 

investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Buzău”, după cum urmează: 

a) Valoarea totală a investiției (fără TVA) este de 27.923.087,94 lei din   
care: 

- valoare lucrări construcţii-montaj (C+M) 16.578.582,69 lei  
- valoare diverse şi neprevăzute – 239.404,46 lei 
b) Durata de execuției a lucrărilor:24 luni. 
 
Art.2. Se aprobă constituirea rezervei de implementare aferentă 

restului de executat, conform contractului de achiziție publică de lucrări 
nr.96/16142/17.11.2020, în sumă de 2.600.922,25 lei în conformitate cu 
devizul general, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.64/2022 și Ordinului MDLPA nr.1586/2022.  

 
Art.3. (1) Se aprobă forma actualizată 3 a bugetului proiectului 

prevăzută în anexă la prezenta hotărâre. 
    (2) Consiliul Județean Buzău își asumă următoarele 

responsabilități financiare în implementarea proiectului:  
- 114.907,55  lei (fără TVA) reprezentând cofinanțarea de 2% din 

totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului respectiv 2% din suma de 
5.745.377,34 lei (fără TVA); 

-19.126,09 lei (fără TVA), reprezentând cofinanţarea a 2% din valoarea 
eligibilă conform Ordonanței de Guvern nr.64/2022 (ajustare materiale 
aferente cheltuielilor eligibile), respectiv 2% din suma de 956.304,42 lei (fără 
TVA); 

 - 20.582.091,67 lei (fără TVA) reprezentând finanțarea integrală a 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului (fără TVA); 

- finanțarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Art.4. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii, Direcția 
de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art.5.  Articolul II alineatele (1), (2), (3) din Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr.82/2022 se abrogă. 
 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului –Județul Buzău, Direcţiei pentru Administrarea 
Patrimoniului şi Investiţii și Direcției economice, precum și publicarea acesteia 
pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 

 
Nr. 292 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 
(Domnii consilieri județeni  Zoican Adrian și Barbu Valentin nu participă la vot 
fiind sub incidenţa art.  228 alin. (1) lit. „e” și respectiv lit. „a” din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   Nr. 19631/06.12.2022 
 
 
 

 
REFERAT 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de 
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență Buzău”  
 
 
 

 Consiliul Județean Buzău derulează proiectul de investiții „Extinderea și 
dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de 
primiri urgențe. 
 Pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor cu 
surse de finanțare din fonduri externe nerambursabile se aplică Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.64/2022. 
 Potrivit acestei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor constituie o 
rezervă de implementare, procent din valoarea restului de executat, ce poate 
fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustărilor. 
 Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
inițiatorului. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
            Nr. 19632/06.12.2022 

 
 

RAPORT 
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de 
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență Buzău”  
 
 
 

 Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean 
Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, proiectul de investiții 
„Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de 
Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B 
– Unități de primiri urgențe, ce face obiectul contractului de finanţare nr. 
4558/11.07.2019. Contractul de finanţare a fost semnat la faza Studiu de 
Fezabilitate (SF). 
 În cursul lunii ianuarie a fost predată forma finală a documentaţiei 
tehnico-economice, documentaţie aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr.49/2022.  
 După publicarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adiţional  
nr. 1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de 
ajustare a preţului la materiale. La data respectivă, proiectul tehnic nu era  
finalizat. Proiectul tehnic a fost depus în cursul lunii ianuarie 2022 și a fost 
emis ordinul de începere a lucrărilor în cursul lunii februarie. 
 Ca urmare, s-a calculat ajustarea materialelor cu aplicarea formulei din 
Actul adițional nr.1 la contractul de lucrări și s-a aplicat la valoarea rezultată 
după finalizarea proiectului tehnic (valoare mai mare cu 15% față de valoarea 
din contract), respectiv 2.529.167,41 lei fără TVA motiv pentru care s-a 
modificat bugetul proiectului și s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr.82/2022, hotărâre care a modificat și completat Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr. 49/2022. 
 În luna octombrie 2022, reprezentanții MDLPA au efectuat o vizită la 
amplasamentul proiectului. În timpul verificării documentelor, s-a solicitat ca 
estimarea valorii aferente ajustării materialelor ar fi trebuit să fie la data la 
care a intrat în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 și să se emită 
act adițional pentru creșterea valorii din contractul de lucrări. 
 
 
 
 
 



 
 Ca urmare, a fost întocmit Actul adițional nr.12/13.10.2022 prin care  
s-a mărit valoarea contractului de lucrări cu valoarea estimată pentru 
ajustarea materialelor aferente valorii din contract (înainte de finalizarea 
proiectului tehnic), respectiv, 1.334.477,33 lei (fără TVA), din care 
679.454,75 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente 
cheltuielilor eligibile iar 655.022,58 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea 
materialelor aferente cheltuielilor neeligibile. 

 Totodată s-a recomandat să se identifice economiile  eligibile și 
neeligibile în proiect. Ca urmare au fost identificate economiile și mutate în 
categoria ”construcții și instalații” astfel: 

- valoarea de 27.093,01 lei din audit și informare și publicitate, pentru 
ajustarea materialelor eligibile; 

- valoarea de 668.069,81 lei din categoria „diverse și neprevăzute” 
pentru cheltuielile neeligibile aferente ajustării materialelor neeligibile 
(655.022,58 lei) și pentru contribuția beneficiarului de 2% la ajustarea 
materialelor eligibile (13.047,23 lei).  

- valoarea de 1.194.690,08 lei reprezentând diferența dintre estimarea 
ajustărilor pe Ordonata de Guvern nr.15/2021 (Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr.82/2022) și valoarea estimată prin Actul adițional nr.12/13.10.2022 
întocmit în conformitate cu recomandările reprezentanților MDLPA. 

Valoarea liniei bugetare „Diverse si neprevazute” a rămas de 
239.404,46 lei fără TVA. 

Ca urmare, prin Actul Adițional nr.2 la contractul de finanțare s-a 
solicitat decontarea sumei de 639.314,5 lei fără TVA de la bugetul de stat, ce 
reprezintă ajustările materialelor eligibile. 

În cursul acestui an a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr.64 cu 
aplicare din 11.05.2022 prin care se ajustează valoarea solicitată la plată pe 
baza unei formule de calcul adecvată tipului de contract de lucrări aferent 
investenției în discuție. 

A fost întocmit Actul Adițional nr.10/08.07.2022 la contractul de lucrări 
prin care s-a constituit rezerva de implementare în valoare de 2.600.922,25 
lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului. 

La predarea proiectului tehnic, valoarea lucrărilor a crescut cu 44% față 
de valoarea din contractul de lucrări. Motivele au fost prezentate în 
documentele aferente actului adițional la contractul de lucrări  
nr. 3/17.02.2022 prin care a crescut valoarea contractului de lucrări cu 15%, 
(atât fiind acceptat de către finanțator - ADRSE Brăila). 

Ca atare lucrările au fost împărțite astfel încât o parte din ele să fie 
achiziționate printr-o altă procedură cu respectarea prevederilor Legii 
nr.98/2006 privind achizițiile publice. 

Astfel că lucrările care au putut fi separate de contractul de bază, au 
avut valoarea de 2.670.575,05 lei fără TVA.  

Având în vedere creșterile de preț din ultima perioadă, aceste lucrări au 
fost actualizate de către proiectantul care a elaborat proiectul tehnic. În urma 
evaluării, valoarea acestora a ajuns la 3.928.395,49 lei fără TVA. Diferența 
față de valoarea inițială este de 1.257.820,44 lei fără TVA , valoare care 
trebuie să fie inclusă în bugetul proiectului. 

 
 
 



 
 
In bugetul inițial al proiectului a fost inclusă și valoarea dotărilor 

medicale și nemedicale de 4.030.494,58 lei fără TVA, valoare estimată la 
prețurile din anul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate, motiv pentru 
care în cursul acestui an s-a revizuit lista atât din punct de vedere al tipului 
de dotare/caracteristici tehnice cât și din punct de vedere al prețului. 

Ca urmare, valoarea acestora a crescut cu 2.308.451,18 lei, valoare 
care trebuie inclusă în bugetul proiectului. 

În concluzie valorile care au condus la creșterea valorii aprobate prin 
HCJ 82/2022 sunt: 

- Ajustări de preț conform Ordonanței de Urgență a Guvernului  
nr. 64/2022 – 2.600.922,25 lei 

- Lucrări suplimentare – 1.257.820,44 lei 
- Dotări medicale/nemedicale – 2.308.451,18  lei. 

 
Ca urmare bugetul actual al proiectului va fi de 27.923.087,94 lei (fără 

TVA) din care: 
- 5.745.377,34 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli eligibile;  
- 639.314,5 lei (fără TVA) -valoare ajustare prețuri materiale eligibile 

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 
- 956.304,42 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale 

eligibile in conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 64/2022; 

- 20.582.091,67 lei (fără TVA)- valoare cheltuieli neeligibile; 
 

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor 
rezultate ca urmare a modificărilor legislative generate de creșterea prețurilor 
din piață ulterior aprobării proiectului mai sus menționat. 

 
  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LILIANA-MIOARA NICOLAE 
 
 
 
 
 

 
 



 Bugetul proiectului “ Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod  SMIS 119587 
Nr. 
Crt.

Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială Valoare totala Valoare totala
eligibila

Valoare totala
publica

Valoarea 
neeligibila 
inclusiv TVA

Valoarea 
neeligibila 
inclusiv TVA
CONFORM Ordin 
2050/2021

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 Pregătirea
dosarului cererii
de finanțare

Elaborarea 
Documentaţiei 
Tehnico-Economice 
–Faza SF

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

44.proiectare și
inginerie

28539,18 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 28539,18 0,00

2 Pregătirea 
dosarului cererii
de finanțare

Obţinerea 
Certificatului de
Urbanism şi a
avizelor/ acordurilor
solicitate 

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

43.cheltuieli 
pentru 
(documentații 
suport) șiobținere
avize, acorduri,
autorizații

1894,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 1894,00 0,00

3 Pregătirea 
dosarului cererii
de finanțare

Obţinerea 
Certificatului de
Urbanism şi a
avizelor/ acordurilor
solicitate 

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

44.proiectare și
inginerie

33320,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 33320,00 0,00

4 Pregătirea 
dosarului cererii
de finanțare

Pregătirea dosarului
cererii de finanțare

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

5 Elaborarea 
Documentaţiei 
Tehnico-
Economice – faza
PT și obținerea
Autorizației de
Construire

Elaborarea 
Documentaţiei 
Tehnico-Economice 
– faza PT

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

44.proiectare și
inginerie

234549,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 234549,00 0,00

6 Elaborarea 
Documentaţiei 
Tehnico-
Economice – faza
PT și obținerea
Autorizației de
Construire

Elaborarea 
Documentaţiei 
Tehnico-Economice 
– faza PT

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

44.proiectare și
inginerie

44030,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 44030,00 0,00

7 Elaborarea 
Documentaţiei 
Tehnico-
Economice – faza
PT și obținerea
Autorizației de
Construire

Obținerea 
Autorizației de
Construire

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

43.cheltuieli 
pentru 
(documentații 
suport) șiobținere
avize, acorduri,
autorizații

3345,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 3345,00 0,00

Anexă la HCJ  Buzău nr. 292/15.12.2022 

Valoare eligibila nerambursabila 
din FEDR

Valoare eligibila nerambursabila din 
bugetul national

Valoarea cofinantarii 
eligibile a 

beneficiarului



8 Managementul  
proiectului

Managementul  
proiectului

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

9 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –
PT, achiziția
lucrărilor și
execuţia lucrărilor

Achiziția serviciului
de elaborare a
documentaţiei 
tehnico-economice 
faza – PT si achiziția
lucrărilor 

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

10 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-

Executie lucrari -
amenajarea 
terenului

12.cheltuieli 
pentru obținerea
și amenajarea
terenului

38.cheltuieli 
pentru 
amenajarea 
terenului

17888,47 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 17888,47 0,00

11 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –
PT, achiziția
lucrărilor și  

Executie lucrari -
amenajarea 
terenului

12.cheltuieli 
pentru obținerea
și amenajarea
terenului

39.cheltuieli cu
amenajări pentru
protecţia mediului
şi aducerea la
starea iniţială

6190,24 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 6190,24 0,00

12 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –

   

Executie lucrari -
asigurare utilitati

13.cheltuieli 
pentru asigurarea
utilităţilor 
necesare 
obiectivului

40.cheltuieli 
pentru asigurarea
utilităţilor 
necesare 
obiectivului

1378786,36 280563,92 280563,92 196394,74 70,00 78557,90 28,00 5611,28 2,00 1065466,78 32755,66

13 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico

Executie lucrari –
investitia de baza

15.cheltuieli 
pentru investiția
de bază

53.cheltuieli 
pentru construcții
și instalații

13203420,19 6538695,80 6538695,80 4577087,06 70,00 1830834,82 28,00 130773,92 2,00 5936695,79 728028,60

14 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –

  h  

Executie lucrari –
investitia de baza

15.cheltuieli 
pentru investiția
de bază

54.cheltuieli cu
dotările 
(utilaje,echipamen
te cu și fără
montaj, dotări)

92890,50 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 92890,50 0,00

15 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –
PT   achiziția 

Executie lucrari –
investitia de baza

15.cheltuieli 
pentru investiția
de bază

54.cheltuieli cu
dotările 
(utilaje,echipamen
te cu și fără
montaj, dotări)

2162393,59 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 2162393,59 0,00

16 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –
PT, achiziția
lucrărilor și

 

Executie lucrari –
organizare de
santier

16.cheltuieli cu
organizarea de
șantier

57.cheltuieli 
pentru lucrări de
construcții și
instalații aferente
organizării de
șantier

44201,15 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 44201,15 0,00



17 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-

Executie lucrari –
organizare de
santier

16.cheltuieli cu
organizarea de
șantier

58.cheltuieli 
conexe organizării
de șantier

11301,41 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 11301,41 0,00

18 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –
PT,  achiziția 

Executie lucrari
–comisioane,cote, 
taxe costul creditului

17.cheltuieli 
pentru 
comisioane, cote,
taxe, costul
creditului

59.cheltuieli 
pentru 
comisioane, cote,
taxe, costul
creditului

156264,67 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 156264,67 0,00

19 Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-

Executie lucrari –
cheltuieli diverse si
neprevazute

18.cheltuieli 
diverse și
neprevăzute

60.cheltuieli 
diverse și
neprevăzute

284891,31 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 284891,31 0,00

20 Achizitie si
furnizare dotari 

Achizitie dotari 14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

21 Achizitie si
furnizare dotari 

Furnizare  dotari 15.cheltuieli 
pentru investiția
de bază

54.cheltuieli cu
dotările 
(utilaje,echipamen
te cu și fără
montaj, dotări)

7543345,45 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 7543345,45 0,00

22 Achizitie si
prestare servicii
de informarea și
publicitate 

Achiziție servicii de
informare și
publicitate

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

23 Achizitie si
prestare servicii
de informarea și
publicitate 

Prestare servicii de
informare și
publicitate

8.cheltuieli de
informare, 
comunicare și
publicitate

17.cheltuieli de
informare și
publicitate pentru
proiect, care
rezultă din
obligațiile 
beneficiarului

3730,00 3730,00 3730,00 2611,00 70,00 1044,40 28,00 74,60 2,00 0,00 0,00

24 Achizitie si
prestare servicii
de informarea și
publicitate 

Prestare servicii de
informare și
publicitate

8.cheltuieli de
informare, 
comunicare și
publicitate

18.cheltuieli de
promovare a
obiectivului de
investiție/produsul
ui/serviciului 
finanțat

1600,00 1600,00 1600,00 1120,00 70,00 448,00 28,00 32,00 2,00 0,00 0,00

25 Achiziție si
prestare servicii
de asistenta
tehnica

Achiziție servicii de
dirigenție de șantier

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

26 Achiziție si
prestare servicii
de asistenta
tehnica

Prestare servicii de
dirigenție de șantier

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

46.cheltuieli 
pentru asistență
tehnică

136850,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 136850,00 0,00



27 Achiziție si
prestare servicii
de asistenta
tehnica

Prestare servicii de
asistenţa tehnică pe
parcursul executării
lucrărilor din partea
proiectantului 

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

46.cheltuieli 
pentru asistență
tehnică

26061,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 26061,00 0,00

28 Achizitie si
prestare servicii
de audit financiar
extern 

Achiziție servicii de
audit financiar
extern al proiectului

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

29 Achizitie si
prestare servicii
de audit financiar
extern 

Prestare servicii de
audit financiar
extern

7.cheltuieli cu
auditul 
achiziționat de
beneficiar pentru
proiect

15.cheltuieli cu
auditul 
achiziționat de
beneficiar pentru
proiect

12409,32 12409,32 12409,32 8686,52 70,00 3474,61 28,00 248,19 2,00 0,00 0,00

30 Achizitie și
execuție lucrări
suplimentare

Achiziție de lucrări
suplimentare 

14.cheltuieli 
pentru proiectare
și asistență
tehnică

45.cheltuieli 
pentru 
consultanță

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 0,00

31 Achizitie și
execuție lucrări
suplimentare

Execuție de lucrări
suplimentare

15.cheltuieli 
pentru investiția
de bază

54.cheltuieli cu
dotările 
(utilaje,echipamen
te cu și fără
montaj, dotări)

3392608,37 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 3392608,37 0,00

32 Achizitie și
execuție lucrări
suplimentare

Execuție de lucrări
suplimentare

15.cheltuieli 
pentru investiția
de bază

53.cheltuieli 
pentru construcții
și instalații

1282182,27 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 1282182,27 0,00

Achiziția 
serviciului de
elaborare a
documentaţiei 
tehnico-
economice faza –
PT, achiziția
lucrărilor și
execuţia lucrărilor

15.cheltuieli 
pentru investiția
de bază

310. Cheltuieli de
natura ajustărilor
de preț la
construcții și
instalații

3095097,48 1138002,26 1138002,26 796601,58 70,00 318640,63 28,00 22760,05 2,00 1957095,22 0,00

33197788,96 6836999,04 6836999,04 4785899,32 1914359,73 136739,99 24462003,40 760784,26

Valoare totala Valoare totala 
eligibila

Valoare totala
publica

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lider 30102691,48 6836999,04 6836999,04 4785899,32 70% 1914359,73 28% 136739,99 2%
Ajustari 
conform OUG
64/2022

3095097,48 1138002,26 1138002,26 796601,58 70% 318640,63 28% 22760,05 2%

Total 33197788,96 7975001,30 7975001,30 5582500,91 70% 2233000,37 28% 159500,03 2%

          Președinte,                                                                                                                    

760784,2622504908,18
10
(lei)

11

Valoare eligibila nerambursabila 
din FEDR

Valoarea cofinantarii eligibile a 
beneficiarului

Valoare eligibila nerambursabila din 
bugetul national

Valoarea neeligibila inclusiv TVA Valoarea neeligibila 
inclusiv TVA CONFORM 

Ordin 2050/2021

TOTAL

(lei)

1957095,22 0,00

24462003,40 760784,26

  Neagu Petre-Emanoil                                                                                                            

Consiliul Județean Buzău                                                                                          



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
PROIECT „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Buzău” 
Nr. 19632/06.12.2022 

 
RAPORT 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de 
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență Buzău”  
 
 

 Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul 
Judeţean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, proiectul de investiții 
„Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de 
Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea 
B – Unități de primiri urgențe, ce face obiectul contractului de finanţare nr. 
4558/11.07.2019. Contractul de finanţare a fost semnat la faza Studiu de 
Fezabilitate (SF). 
 În cursul lunii ianuarie 2022 a fost predată forma finală a 
documentaţiei tehnico-economice, documentaţie aprobată prin HCJ 
nr.49/2022.  
 După publicarea Ordonanţei de Guvern nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adiţional nr. 
1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de 
ajustare a preţului la materiale. La data respectivă, proiectul tehnic nu era  
finalizat. Proiectul tehnic a fost depus în cursul lunii ianuarie 2022 și a fost 
emis ordinul de începere a lucrărilor în cursul lunii februarie 2022. 
 Ca urmare, s-a calculat ajustarea materialelor cu aplicarea formulei din 
Actul adițional nr.1 la contractul de lucrări și s-a aplicat la valoarea rezultată 
după finalizarea proiectului tehnic (valoare mai mare cu 15% față de 
valoarea din contract), respectiv 2.529.167,41 lei fără TVA motiv pentru care 
s-a modificat bugetul proiectului și s-a aprobat prin HCJ nr.82/2022, hotărâre 
care a modificat și completat HCJ nr. 49/2022. 
 În luna octombrie 2022, reprezentanții MDLPA au efectuat o vizită la 
amplasamentul proiectului. În timpul verificării documentelor, s-a solicitat ca 
estimarea valorii aferente ajustării materialelor ar fi trebuit să fie la data la 
care a intrat în vigoare a OG nr. 15/2021 și să se perfecteze act adițional 
pentru creșterea valorii din contractul de lucrări. 
 Ca urmare, a fost întocmit Actul adițional nr.12/13.10.2022 prin care 
s-a mărit valoarea contractului de lucrări cu valoarea estimată pentru 



ajustarea materialelor aferente valorii din contract (înainte de finalizarea 
proiectului tehnic), respectiv, 1.334.477,33 lei (fără TVA), din care 
679.454,75 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente 
cheltuielilor eligibile iar 655.022,58 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea 
materialelor aferente cheltuielilor neeligibile. 

 Totodată s-a recomandat să se identifice economiile  eligibile și 
neeligibile în proiect. Ca urmare au fost identificate economiile și mutate în 
categoria ”construcții și instalații” astfel: 

- valoarea de 27.093,01 lei din audit și informare și publicitate, pentru 
ajustarea materialelor eligibile; 

- valoarea de 668.069,81 lei din categoria ”diverse și neprevăzute” 
pentru cheltuielile neeligibile aferente ajustării materialelor neeligibile 
(655.022,58 lei) și pentru contribuția beneficiarului de 2% la ajustarea 
materialelor eligibile (13.047,23 lei).  

-valoarea de 1.194.690,08 lei reprezentând diferența dintre estimarea 
ajustărilor pe Ordonata de Guvern nr.15/2021 (HCJ nr.82/2022) și valoarea 
estimată prin Actul adițional nr.12/13.10.2022 întocmit în conformitate cu 
recomandările reprezentanților MDLPA. 

Valoarea liniei bugetare ”Diverse si neprevazute” a rămas de 
239.404,46 lei fără TVA. 

Ca urmare, prin Actul Adițional nr.2 la contractul de finanțare s-a 
solicitat decontarea sumei de 639.314,5 lei fără TVA de la bugetul de stat, ce 
reprezintă ajustările materialelor eligibile. 

În cursul acestui an a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr.64 cu 
aplicare din 11.05.2022 prin care se ajustează valoarea solicitată la plată pe 
baza unei formule de calcul adecvată tipului de contract de lucrări aferent 
investenției în discuție. 

A fost perfectat Actul Adițional nr.10/08.07.2022 la contractul de 
lucrări prin care s-a constituit rezerva de implementare în valoare de 
2.600.922,25 lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului. 

La predarea proiectului tehnic, valoarea lucrărilor a crescut cu 44% 
față de valoarea din contractul de lucrări. Motivele au fost prezentate în 
documentele aferente actului adițional la contractul de lucrari nr. 
3/17.02.2022 prin care a crescut valoarea contractului de lucrări cu 15%. 

Ca atare lucrările suplimentare, în valoare de 2.670.575,05 lei fără 
TVA, au fost încadrate într-o altă procedură de achiziție publică, cu 
respectarea prevederilor Legii nr.98/2006 privind achizițiile publice. 

Având în vedere creșterile de preț din ultima perioadă, aceste lucrări 
au fost actualizate de către proiectantul care a elaborat proiectul tehnic. În 
urma evaluării, valoarea acestora a ajuns la 3.928.395,49 lei fără TVA. 
Diferența față de valoarea inițială este de 1.257.820,44 lei fără TVA , valoare 
care trebuie să fie inclusă în bugetul proiectului. 

În bugetul inițial al proiectului a fost inclusă și valoarea dotărilor 
medicale și nemedicale de 4.030.494,58 lei fără TVA, valoare estimată la 



prețurile din anul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate, motiv pentru 
care în cursul acestui an s-a revizuit lista atât din punct de vedere al tipului 
de dotare/caracteristici tehnice cât și din punct de vedere al prețului. 

Ca urmare, valoarea acestora a crescut cu 2.308.451,18 lei, valoare 
care trebuie, de asemenea, inclusă în bugetul proiectului. 

În concluzie, modificările care au condus la creșterea valorii aprobate 
prin HCJ 82/2022 sunt determinate de ajustări de preț - conform OUG 
64/2022 – după cum urmează: 

- la contractul de bază (creștere de 2.600.922,25 lei, fără TVA - 
rezervă de implementare) 

- la lucrările suplimentare – creștere de 1.257.820,44 lei, fără TVA 
- la dotări medicale/nemedicale – creștere de 2.308.451,18  lei, fără 

TVA 
 

Ca urmare bugetul actual al proiectului va fi de 27.923.087,94 lei (fără 
TVA) din care: 

- 5.745.377,34 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli eligibile;  
- 639.314,5 lei (fără TVA) -valoare ajustare prețuri materiale eligibile 

în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 
- 956.304,42 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale 

eligibile in conformitate cu OUG 64/2022; 
- 20.582.091,67 lei (fără TVA)- valoare cheltuieli neeligibile; 

 
Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor 

rezultate ca urmare a modificărilor legislative generate de creșterea 
prețurilor din piață ulterior aprobării proiectului mai sus menționat. 

 
  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LILIANA MIOARA NICOLAE 
 
 
 
 
 

 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   Nr. 19631/06.12.2022 
 

 
REFERAT 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de 
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență Buzău”  
 
 

 Consiliul Județean Buzău derulează proiectul de investiții „Extinderea și 
dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de 
primiri urgențe. 
 Pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor cu 
surse de finanțare din fonduri externe nerambursabile se aplică OUG 
nr.64/2022. 
 Potrivit acestei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor constituie o 
rezervă de implementare, procent din valoarea restului de executat, ce poate 
fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustărilor. 
 Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
inițiatorului. 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
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