
 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL, 

 

                                                                     Hotărâre 

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului 

“Centura Pogoanele - Tronson 1 - între DJ 203I până în DN2C, L=5500 m”, in vederea depunerii 

spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

Consiliul Local al Oras Pogoanele, întrunit în ședința de îndată. 
Având în vedere: 
 - Raportul dlui Stancu Sandu, administrator public, înregistrat sub nr. 28490/08.11.2022. 
-  Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele, înregistrat 

sub nr. 28491/08.11.2022. 
-  Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
- Analizând documentația tehnica, devizul general al obiectivului “ Centura Pogoanele - 

Tronson 1 - intre DJ 203I pana in DN2C, L=5500 m”. 
- Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- În conformitate cu O.U.G. nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului național de investiții 

"Anghel Saligny". 
- Potrivit prevederilor OMDLPA nr. 1333/2021 privind Normele metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny". 

În baza art. l39 alin. 19 si alin 3 lit. b din 45 alin. 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R A Ș T E    : 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Centura Pogoanele - Tronson 1 - intre DJ 203I până în 

DN2C, L=5500 m”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici/actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Centura Pogoanele - Tronson 1 - intre DJ 203I până în DN2C, 

L=5500 m”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă devizul general/devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 

„Centura Pogoanele - Tronson 1 - intre DJ 203I pana in DN2C, L=5500 m”, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT  Pogoanele a sumei de 41.680.039,93 

lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. 



(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
1333/2021.  
             Art.5. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/ .                                                        
 

 

 

 

                       Președinte de ședință,                                       Contrasemnează Secretar General, 

                      Consilier Valeriu Vasile                                                   Valentino Adrian Cotruță 

 

 

Nr. 86 / 09.11.2022 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 09 
noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 1 La Hotararea Consiliului Local Pogoanele Nr.    ………. 
 
 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții 
  

Denumirea obiectivului de investiții: „ Centura Pogoanele - Tronson 1 - intre DJ 203I 

pana in DN2C, L=5500 m.” 

  

Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)  Proiect tehnic   
Beneficiar (UAT) UAT ORAS POGOANELE   
Amplasament ORAS POGOANELE ,  

JUDETUL BUZAU 

  

Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) 57.680.039,93   
din care C+M (lei, inclusiv TVA) 51.383.155,79   
Curs BNR lei/euro din data ............ 4.9481/20.09.2021   

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
(cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) 

16.000.000 LEI   

Valoare finanțată de UAT –POGOANELE (lei, inclusiv TVA) 41.680.039,93 LEI   
 
 

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 

și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale 

localităților 
 

 
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții 

„Anghel 
Saligny” 

 
U.M. 

 
Cantitate 

 
Valoar

e 
(lei, inclusiv 

TVA) Lungime drum — terasamente m 0 0 

Lungime drum — strat fundație m 5.386. 6.633.703,08 

Lungime drum — strat de bază m 5.386. 4.204.921,70 

Lungime drum — îmbrăcăminte rutieră m 5.386. 10.118.421,02 

Lățime parte carosabilă m 6  

Șanțuri/rigole m        4400 1.003.611,59 

Trotuare m 719 1588202.99 

Lucrări de consolidare m 0 0 

Poduri (număr/lungime totală) buc./m 7/68,8 3.140.448,14 

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m 0 0 
Alte capacități :Podete tubulare, podete acces proprietati, aducerea la 
cote a caminelor existente, amenajare intersectie, semnalizare rutiera, 
lucrari pregatitoare, drumuri laterale, amenajare trecere cale ferata, 
iluminat . 

  23.801.347,26  

 
 



Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. .......... (euro, fără TVA) 

 
 

 
2.120.000 

Verificare încadrare în standard de cost 
 
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari 
direcți/km drum (euro, fără TVA) 

 
 

 
962.974,41 

 
                          Primar  
              Dumitrascu Florin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


