
              
PROIECT 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere 
curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, 

reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile 
şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău 

și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, 
modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate 
în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2023   
 
 
 
     Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

− referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 1324/19.01.2023; 

− raportul Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii a 
Consiliului Judeţean Buzău nr. 1325/19.01.2023; 

− avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău, dat pe 
proiectul de hotărâre; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. _________ privind 
aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2022 și 
estimări pentru anii 2023-2025; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. _____/2022 
privind aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pentru anul 
2022; 

− prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările 
și completările ulterioare; 

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

− prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 În temeiul art. 173 alin (1) lit. „d”, alin (5) lit. „l” şi 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 Programul de lucrări de întreţinere 

curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi contribuția 
pentru investițiile din fonduri europene pentru drumurile şi podurile aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău, prevăzut în anexele nr. 1, 2 și 3. 
              (2) Se aprobă Programul de lucrări de reabilitare, modernizare 
şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului 
Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, prevăzut în 
anexa nr. 4. 
       (3) Se aprobă Programul de lucrări pentru refacerea drumurilor 
și podurilor județene afectate de calamități prevăzut în anexa nr. 5. 

 
Art.2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii a 

Consiliului judeţean Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 
interesate precum şi publicarea acesteia pe site-ul autorității județene. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 

                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. 21 
BUZĂU, 19 IANUARIE 2023 

 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU      Anexa nr. 1 
Direcţia administrare patrimoniu    la HCJ Buzău nr. _______________ 

și investiţii     
 

 
PROGRAM LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE CURENTĂ/PERIODICĂ  ŞI  

REPARAŢII DRUMURI ŞI PODURI JUDEŢENE ÎN ANUL 2023 
- buget local - 

 
 
1. Acord cadru pentru execuţia lucrărilor de întreţinere curentă drumuri  şi poduri judeţene, 
pe timp de iarnă 2023 (ian,feb,martie,nov,dec 2023)    4.000.000 lei 
 
2.Acord cadru pentru execuţia lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică drumuri şi poduri 
judeţene pe timp de vară, din care:          10.000.000 lei 
- 101.1 Întreţinerea părţii carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte 
 (plombe, balast)  
- 101.2 Întreţinerea comună tuturor drumurilor (curăţare platformă drum, asigurarea scurgerii 
apelor, asigurarea esteticii rutiere) 
- 101.3 Întreţinerea curentă a podurilor, pasajelor, podeţelor  
- 111. Protejarea corpului drumului şi a platformei drumului (şanţuri şi rigole pavate, corecţii 
locale de albii, drumuri de acces şi podeţe laterale)     
- 112. Întreţinerea periodică a podurilor, pasajelor, podeţelor (înlocuirea îmbrăcăminţii pe cale, 
înlocuirea hidroizolaţiei, înlocuire borduri şi mână curentă, refacere casiuri, sferturi de con, scări de 
acces)   

 
3. Acord cadru pentru execuţia lucrărilor de covoare asfaltice    10.000.000 lei 

                                                                                                   
4. Siguranţa rutieră           3.000.000 lei 
(aprovizionare cu indicatoare, montarea indicatoare, executare marcaje,  
tăiere vegetaţie pentru asigurarea vizibilităţii, montare/demontare parazăpezi) 
 
5. Alte cheltuieli (expertize, încercări laborator, taxe, avize)             139.000 lei  

6. Servicii de cadastru, măsurători topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară 

a drumurilor județene, terenuri și construcții din domeniul public al județului aflate în administrarea 

CJ Buzău                      600.000 lei 

     

  
 
                     TOTAL                   27.739.000 lei 
 
 
 



DAPI-DRUMURI
Anexa nr. 2

INVESTITII 2023

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1 Reparaţie capitală pod peste pârâul Slănic pe DJ 203K, km 80+000, loc. 
Vintilă Vodă, jud. Buzău 4.437.257,69 1.500.000,00

executie 4.265.347,69
proiectare 107.477,00
dirigenție 52.433,00
verificare 12.000,00

2 Reparație capitală pod peste râul Buzău pe DJ 203K, km 127+550, 
Nehoiasu 9.114.948,39 1.000.000,00

executie 8.779.001,99
proiectare 268.946,40
dirigenție 65.000,00
verificare 2.000,00

3 Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F, km 8+900, sat Policiori, 
extravilan, com. Scorțoasa 8.121.307,47 1.000.000,00

executie 7.889.743,64
proiectare 186.714,90
dirigenție 38.898,93
verificare 5.950,00

4 Modernizare DJ 216, km 0+000-4+700, DN 22 Lunca-Măcrina-Nicoleşti 10.582.533,00 5.000.000,00

executie 9.965.215,00
proiectare+asist th 468.575,00
dirigenție 130.000,00
verificare 18.743,00

5 Restabilire circulație pe DJ 203K, km 125+500, intravilan sat Bâsca 
Roziliei, Nehoiu, jud. Buzău 4.213.650,80 250.000,00

executie 3.469.766,55
proiectare+asist th 230.827,59
dirigenție 32.015,93
verificare 10.115,00

6 Modernizare DJ 102F, km 8+800-33+200, Berca-Chiliile-Mânzăleşti 141.175.466,69 100.000,00

executie 135.232.221,77
proiectare+asist th 4.575.857,16
dirigenție 1.307.387,76
verificare 60.000,00

7 Consolidare terasamente și refacere DJ 220, km 88+950-92+853, com. 
Sărulești 9.800.000,00 6.300.000,00

execuție 9.608.816,00
proiectare+asist th 185.872,00
dirigenție
verificare

8 Modernizare DJ 215A, km 0+000-7+000, Izvorul Dulce-Blăjani 16.419.910,30 100.000,00
execuție 15.496.025,30

Nr. crt. DENUMIRE LUCRARE VALOARE 
OBIECTIV

PROPUNERE 
2023

la HJB Buzău nr. ____/2023



proiectare+asist th 763.351,00
dirigenție 130.000,00
verificare 30.534,00

9 Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, Mânzălești-Jgheab-Bisoca 53.929.007,71 100.000,00

executie 51.808.007,71
proiectare+asist th 1.560.000,00
dirigenție 380.000,00
verificare 181.000,00

10 Modernizare DJ 203A, km 0+000-10+000, Podu Muncii-
Câmpulungeanca-Mărgăritești 50.490.163,85 100.000,00

executie 47.918.800,85
proiectare+asist th 2.347.465,00
dirigenție 130.000,00
verificare 93.898,00

11 Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L, km 23+300-23+675 9.405.682,08 100.000,00
executie 9.030.459,57
proiectare+asist th 228.055,63
dirigenție 129.166,88
verificare 18.000,00

12  Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, km 27+200, com. Cozieni 1.122.941,00 100.000,00

execuție 1.069.210,00
proiectare+asist th 43.285,00
dirigenție 9.946,00
verificare 500,00

13 Modernizare DJ 203K, km 105+000-116+000, Plaiul Nucului-Gura 
Teghii - exp th+DALI

200.000,00 50.000,00

14 Modernizare DJ 220, km 58+000-70+000, Murgeşti-Pardoşi-Buda 50.785.631,44 50.000,00
executie 47.755.522,44
proiectare+asist th 2.788.567,00
dirigenție 130.000,00
verificare 111.542,00

15 Modernizare DJ 103R, Scorţeanca-Vintileanca, km 0+500-4+900 15.014.126,06 5.000.000,00
executie 13.991.596,64
proiectare+asist th 823.529,42
dirigenție 134.000,00
verificare 65.000,00

16 Modernizare DJ 205A, Lipia-Ciobănoaia (DJ 205), km 2+900-6+700 19.268.655,47 50.000,00

executie 18.092.436,98
proiectare+asist th 972.218,49
dirigenție 134.000,00
verificare 70.000,00

17 Modernizare DJ 203I, km 0+100-10+000, DN 2B-Cilibia-Caragele 39.883.523,53 100.000,00
executie 37.928.523,53
proiectare+asist th 1.687.000,00
dirigenție 134.000,00
verificare 134.000,00



18 Reabilitare DJ 103P, km 5+500-7+500, intravilan-extravilan, Bâsca 
Chiojdului, com. Chiojdu-DALI+exp.th

85.000,00 85.000,00

19 Modernizare DJ 203E, km 21+325-26+225, lim jud IL- DN2C, com. 
Padina, jud. Buzău 20.169.836,14 45.000,00

executie 19.123.336,14
proiectare+asist th 842.500,00
dirigenție 134.000,00
verificare 70.000,00

20
Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioşi DJ 102F, 
km 0+000-8+800 şi DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii 
Noroioşi, jud. Buzău

226.384.770,85 750.000,00

executie 225.591.040,85
proiectare+asistență tehnică 436.730,00
Dirigentie 297.500,00
Verificare proiect 59.500,00

21
Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizare infrastructura 
rutieră de transport pe tronsonul Vintilă Voda-Plaiul Nucului, județul 
Buzău

593.100.000,00 2.000.000,00

22 Modernizare DJ 202E, km 0+000-3+800, DJ 202-lim jud Vrancea - 
expertiză tehnică + DALI 10.625.253,68 1.000.000,00

executie 10.465.003,68
proiectare+asistență tehnică 91.250,00
Dirigentie 56.000,00
Verificare proiect 13.000,00

TOTAL A 24.780.000,00

B. LUCRĂRI NOI

1
Modernizare DJ 204L, km 8+000-13+000, Buda-Spidele- expertiză 
tehnică + DALI

70.000,00 70.000,00

2
Modernizare DJ 104N, Finţeşti-limită judeţ Prahova, km 0+000-
2+000 - expertiză tehnică + DALI

25.000,00 25.000,00

3
Modernizare DJ 203C, Movila Banului-Clondiru, km 43+000-51+300 
- expertiză tehnică + DALI

100.000,00 500,00

4
Modernizare DJ 203K, km 116+300-127+600, Nemertea-Lunca 
Priporului (DN 10) - expertiză tehnică + DALI

100.000,00 100.000,00

TOTAL B 195.500,00

TOTAL GENERAL 24.975.500,00



DAPI-DRUMURI
Anexa nr. 3

INVESTITII 2023 - FONDURI EUROPENE
.

1 Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000, Mărăcineni-Podu Muncii 1.320.000,00

2 Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizare infrastructura rutieră de 
transport tronson Robeasca-Vadu Paşii+deviere retea electrica

1.500.000,00

TOTAL 2.820.000,00

Nr. crt. DENUMIRE LUCRARE Contribuție buget 
local 2023

la HCJ Buzău nr. _____/2023



DAPI-DRUMURI
Anexa nr. 4

INVESTITII 2023 - PNDL - contributie buget local

1
Reabilitare drum judeţean DJ 203L, km 29+400-50+000, 
Cozieni-Bozioru-Brăieşti, jud. Buzău (consultanta+asistenta 
tehnica)

300.000,00 300.000,00

2 Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, lim jud VN-Bisoca-
Săruleşti-Vintilă Vodă (dirigentie+asist th)

3

Proiectare și execuție lucrări refacere a protecției pilelor 
podurilor de la Vadu Pașii la obiectivul ”Refacere pod peste 
râul Buzău, sat Vadu Pașii-extravilan-com. Vadu Pașii” 
(dirigentie+asist th pe perioada garantiei)

10.000,00 10.000,00

TOTAL 810.000,00 810.000,00

la HCJ Buzău nr. _____/2023

Nr. crt. DENUMIRE LUCRARE contribuție CJ PROPUNERE 2023

500.000,00 500.000,00



DAPI-DRUMURI
Anexa nr. 5

INVESTITII 2023 - CALAMITĂȚI

1 Refacere pod pe DJ 103P, km 5+000 2.395.213,87 900.000,00
execuție 2.334.534,00
dirigenție 35.000,00
ISC+CSC (14007.20+11672.67) 25.679,87

Nr. crt. DENUMIRE LUCRARE VALOARE OBIECTIV PROPUNERE 
2023

la HCJ Buzău nr. _____/2023



 
 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
    Nr. 1324/19.01.2023 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 

lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, 
consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma 

calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a 

Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau 
asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală în anul 2023   

 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) lit. „d”, alin (5) lit. „l” și 
art. 182 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Buzău are atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, 
asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind drumurile și 
podurile publice. 

În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean Buzău are, potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de a asigura 
starea de viabilitate şi buna desfăşurare a traficului auto şi/sau pietonal pentru 
cei aproximativ 951,47 km de drum clasificat de interes judeţean, balastat sau 
asfaltat. 

Pentru realizarea acestui deziderat, la nivelul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean s-a întocmit Programul de lucrări de întreţinere 
curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări pentru 
drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău funcţie 
de necesităţile obiective de intervenţie şi de posibilităţile financiare de acoperire 
a acestor necesităţi.  

Întreţinerea curentă pe timp de vară/iarnă este cuprinsă în acordul cadru, 
aşa încât intervenţiile să se poată desfăşura fără întrerupere și unde vor fi 
cuprinse și propunerile făcute de consilierii județeni pe parcursul anului 2022. 

 

 



 

 

În anexele ataşate la prezenta sunt detaliate lucrările propuse pe surse 
de finanţare, iar pentru Programul de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau 
asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Buzău finanţat prin PNDL și POR s-au prevăzut sumele neeligibile în cadrul 
programelor, conform Anexelor nr. 3 și 4, sumele necesare definitivării acestor 
lucrări fiind asigurate prin contractele de finanţare încheiate pentru fiecare 
obiectiv în parte cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei și 
lucrările finanțate prin hotărâri de Guvern pentru îndepărtarea efectelor 
calamităților – Anexa nr. 5.  

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                         
Direcția pentru administrare  
    patrimoniu și investiții   
    Nr. 1325/19.01.2023 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 

lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, 
consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma 

calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a 

Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau 
asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală în anul 2023   

 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări 
de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, 
reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate 
în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de 
lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală în anul 2023, am constatat următoarele: 

- Programele, astfel cum sunt acestea prezentate în anexele la proiectul 
de hotărâre, pe surse de finanțare, reflectă necesităţile obiective de 
intervenţie şi realizare de lucrări de întreținere, modernizare/ 
reabilitare/refacere a infrastructurii rutiere de interes judeţean aflată în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 

- Programele au fost întocmite prin raportare la posibilităţile efective de 
alocare de fonduri în cursul anului 2023, respectiv din bugetul propriu al 
judeţului Buzău în anul 2023, previziunile cu privire la posibilitățile efective de 
alocare de fonduri de la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, dar şi de posibilităţile de atragere de noi fonduri. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                    
 

PETRE IULIAN 
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