ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
HorARAnr
pentru modificarea art. 3 din Ftotirdrea Consiliului Judelean
Buziu nr. 22o/28.,09.2017 pentru aprobarea documentafiei
tehnico-economice, faza Documentalie de Avizare a
Lucrdrilor de Intervenfie, a indicatorilor tehnico-economici 9i
a cofinan!5rii obiectivului de investilii ,,Reabilitare drum
judelean DJ 2o3L, intre km 29+4oo - so+ooo cozieni Bozioru - Briegti, judelul Buzdu" promovat spre finanlare
prin Programul Nallonal de Dezvoltare Locald al Ministerului
Dezvolt5rii Regiona!e,
Administraliel Publice gi Fondurilor Europene

-

Consiliul Judelean Buzdu,
Avdnd in vedere:

-

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu,
inregistrat5 sub nr. 14224/ L8.10.2017 ;
raportul Direcliei pentru Administrarea Patrimoniului 9i Investilii,
inregistrat sub nr.L4225/18. 10 .2AL7 ;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului Buzbu dat pe proiectul

de hotd16re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buzdu
anexate la hotSrdre;
prevederile Hot5rdrii Consiliului Judefean Buz5u nr. 2L2/ 2OL7 privind
aprobarea utilizSrii in anul 2A77 a excedentului anual al bugetului
propriu al judefului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar la
31 decembrie 2016 - formb actualizat5 (1);
prevederile Hotd16rii Consiliului Judelean BuzEu nr,22O/ 28.09.20L7
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
Documentafie de Avizare a Lucr5rilor de Interventie, a indicatorilor
tehnico-economici 9i a cofinan[5rii obiectivului de investilii
,,Reabilitare drum judefean D] 203L, intre km. 29+400 50+000
cozieni - Bozioru - Br5esti, judetul Buzlu" promovat spre finanlare
prin Programul Nafional de Dezvoltare LocalS al Ministerului
Dezvolt5rii Regionale, Administnatiei Publice 9i Fondurilor Europene;
prevederile art.7 alin. (1) lit. ,,f" din Ordonanfa de Urgent5 a
Guvernului nr. 2B/20t3 pentru aprobarea Programului Na[ional de
Dezvoltare Lr:ca15 cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;
prevederile art. L, art. 2 lit. ,,c", art. B alin. (3) din Ordinul
nr. 1851/2013, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
Ordonanlei de Urgen[5 a Guvernului nr. 2B/2AL3,

tn temeiul art. 91 alin,(1) lit. ,,b", alin.(3) lit. ,,f,,9i art. 97 din Legea
nr. 2L5/2001 a administraliei publice locale, republicatS, cu modific5rile si

complet5ri le u lterioa re,

HorARAgre

;

Art. 1. Se modificS art. 3 din Hot5rdrea Consiliului Judetean Buz5u

nr. 220/28.09 .2AL7, care va avea urmdtorul continut:
,Se aprobb cofinan[area proprie a UnitS!ii Administrativ-Teritoriale
Judeful Buz5u prin Consiliul Judefean Buz5u cu suma de t.4L7.420,00 lei
realizarea obiectivului de investifii prev5zut la art. I gi Z.

la

Art. 2'

Celelalte prevederi 9i anexe din HotErdrea Consiliului Judetean
Buzdu nr. 220/28.09.2017 rEm6n nemodificate.

Art. 3. Secretarul jude[ului Buzbu va asigura aducerea la cunogtin!}
public5 a prevederilor prezentei hotdr;ir-i, prin publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean Buzdu gi in Monitorul Oficial al judelului, precum 9i
comunicarea hot516rii autorit5lilor, institufiilor 9i persoanelor interesate.
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Nr. 26O
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatd cu 32 voturi -F€nttu,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- ablineri de cei 32 consilieri judegeni prezenli.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 14224118.10.2OL7
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdr6re pentru modificarea art. 3 din
Hotirdrea Consiliului Judelean Buz5u nr. z2o/2g.og.zo17
pentru aprobarea documentaliei tehnico-economice, faza
Documentalie de Avizare a Lucririlor de rntervenfie, a
indicatorilor tehnico-economici gi a cofinanldrii obiectivului
de investilii ,,Reabilitare drum judelean DJ 2o3L, intre km
29+4oo - 5o+ooo cozieni - Bozioru - Briegti, judelul
Buzdu" promovat spre finanlare prin programul wLlional de
Dezvoltare LocalS al Ministerului Dezvoltdrii Regionale,
Administraliei Publice 9i Fondurilor Europene
Prin Hotd16rea consitirtu :ro"t"u, grra, nr. 220/2B.og.2or7a fost
propus5 spre aprobare documentatia tehnico-economicb , faza Documentalie de
Avizare a Lucr5rilor de Intervenlie, indicatorii tehnico-economici 9i cofinanlarea
obiectivului de investi[ii ,,Reabilitare drum judetean DJ 203L, intre km. 29+400
- 50+000 Cozieni - Bozioru - BrEesti, judeful Buzdu" promovat spre finan[are
prin Programul Nalional de Dezvoltare LocalS al Ministerului DezvoltSrii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
Urmare reverific6rii Devizului General s-a constatat cE suma de 35.700
lei, din capitolul 3,3.5., reprezent6nd cheltuieli intocmire documentafii avize, a
fost omis5 din calculul cheltuielilor ce se suport5 din bugetul local. respectiv
din contribufia financiarE a Consiliului Judelean BuzSu la realizarea proiectului
de reabilitare a drumului prin suslinerea costurilor neeligibile.
Astfel, prin corectia aplicatS, contribulia financiarE a Consiliului Judetean
BuzEu, prin suslinerea costurilor neeligibile, s-a modificat fat5 de suma

aprobat5

prin

art. 3, din

Hot516rea Consiliului ludetean

Buzdu

nr. 220128.09.2017, de la 1.381.720,00 lei la I.4t7,420,00 lei.
Ca urmare, s-a initiat proiectul de hotS16re prin care, in respectul
prevederilor legale, urmeazS a se supune aprobErii modificarea art.3 al
Hot5r6rii Consiliului Judetean BuzSu nr. ZZO/28.09.20t7
- contributia financiarS a Consiliului Judetean Buzdu la realizarea proiectului de
reabilitare a drumului prin sus[inerea costurilor neeligibile conform prevederilor
Ordonanfei de Urgen!5 a Guvernului nr.28/2013 gi Ordinului nr. 1851/2013,
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, este de 1.417.420,00 lei,
Aprobarea proiectului de hot516re este condifie indispensabilS pentru
finan[area de cdtre Ministerul Dezvoltbrii Regionale Administratiei publice 9i
Fondurilor Europene, de aceea susfin adoptarea proiectului de hotdr6re in
forma prezentatS.
:

PRE9EDINTE,
PETRE
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NEAGU

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIU LUI 9I INVESTITII
Nr. 14225 / 18.10.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdr6re pentru modificarea art. 3 din
Hotdr6rea Consiliului Judelean Buzdu nr. z2o/2g.o9.zo].7
pentru aprobarea documentaliei tehnico-economice, faza
Documentalie de Avizare a Lucririlor de rntervenlie, a
indicatorilor tehnico-economici gi a cofinan!5rii obiectivului
de investi[ii ,,Reabilitare drum judelean DJ zogLt intre km
29+4oo - 5o+ooo cozieni - Bozioru - Briegti, judelul
Buziu" promovat spre finanlare prin programul lulgional de
Dezvoltare Locald al Ministerului Dezvoltdrii Regionale,
Administraliei Publice 9i Fondurilor Europene
Consiliul Judefean Buz5u intenlioneaz5 sE promoveze spre finanlare

prin Programul Nafional de Dezvoltare LocalS proiectul ,,Reabilitare

drum

judelean DJ 2031, intre km. 29+400 - 50+000 Cozieni - Bozioru - Br5egti,
judeful Buzdu", av6nd ca scop realizarea lucr5rilor de reabilitare a tronsonului
de drum judelean DJ 203L, respectiv la parametrii corespunz5tori clasei
tehnice IV 9i categoriei de importanf5 C, cu respectarea cerinfelor de rezistent|
9i stabilitate, in vederea desfSgurErii traficului in conditii de siguran[5 gi
confort.

Prin Hotd16rea Consiliului Judelean Buzdu nr. 220/28.09.2017 a fost
aprobat5 documentafia tehnico-economic5 , faza Documentalie de Avizare a
Lucr5rilor de Interven[ie, indicatorii tehnico-economici 9i cofinanlarea
obiectivului de investitii ,,Reabilitare drum judelean DJ 2031, intre km. 29+400
- 50+000 Cozieni - Bozioru - Brdegti, judetul BuzEu,,
In vederea depunerii documentafiilor necesare avizErii la Ministerul
.

Dezvoltdrii Regionale, Administra!iei Publice

9i

Fondurilor

Europene

documentafia a fost supusd unei reverific5ri.
Astfel s-a constatat c5, in Devizul General, suma de 35.700 lei, din
capitolul 3.3.5., reprezentdnd cheltuieli intocmire documentatii avize, a fost
omis5 din calculul cheltuielilor ce se suportb din bugetul local, respectiv din
contribufia financiard a Consiliului Judefean Buzbu la realizarea proiectului de
reabilitare a drumului prin susfinerea costurilor neeligibile.
Astfel, prin corec[ia aplicatS, contribufia financiarE a Consiliului Judefean

BuzEu, prin suslinerea costurilor neeligibile, s-a modificat fa!5 de suma
aprobatS prin art. 3. din Hotd16rea Consiliului Judetean BuzEu
nr. 220/28.09.2017, de la 1.381 .720,00 lei la L.417.420,00 lei.

Ca urmare, este necesar5 inifierea unui proiect de hot5r6re prin care, in
respectul prevederilor legale, sE se supunE aprob5rii modificarea art.3 al
Hot5r6rii consiliului Judefean Buz5u nr. 220/28.09. 2ot7 :
- contributia financiard a Consiliului Jude[ean BuzSu la realizarea proiectului de
reabilitare a drumului prin susfinerea costurilor neeligibile conform prevederilor
Ordonanfei de Urgenf5 a Guvernului nr.28/2013 9i Ordinului nr. 1B5t/20L3,
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, este de 1.4t7.420,00 lei.
Aprobarea proiectului de hot516re este condifie indispensabilS pentru
finanfarea de c5tre Ministerul Dezvolt5rii Regionale Administrafiei publice 9i
Fondurilor Europene.
In acest sens susfin adoptarea proiectului de hot516re in forma
prezentatS.

DTRECTOR EXECUTTV,

IULIAN PETRE

