
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA COCHIRLEANCA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE  HOTARARE  NR.34/10.08.2022 

privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor 

neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Cochirleanca, județul Buzău" 

 

 

Consiliul local al Comunei Cochirleanca, judetul Buzau,  

 

 Avand in vedere: 

- adresa Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 84013 din 

18.07.2022; 

- referatul de aprobare inregistrat la nr. 126/10.08.2022 in conformitate cu 

prevederile art.136, alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- raportul de specialitate nr. 126/10.08.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Cochirleanca; 

- prevederile OUG 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică / contractelor 
sectoriale / contractelor de concesiune /acordurilor-cadru;; 

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

- revederile O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de investitii 

Anghel Saligny  

- preceerile Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 
1333/2021 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții Anghel Saligny;       
      

In temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d si e si art.140 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Romaniei nr.57/2019 - Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se aproba Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie 
precum și indicatorii tehnico-economici actualizati aferenți obiectivului de investitii 

,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Cochirleanca, județul Buzău", 

potrivit Anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare. 

          (2) Valoarea  totala a investitiei este de 16.999.943,52 lei cu TVA, din care de la 

bugetul de stat, prin PNI ”Anghel Saligny” – 16.000.000,00 lei cu TVA iar de la bugetul 

propriu al Comunei Cochirleanca – 999.943,52 lei cu TVA. 



 

 

 Art.2. Se aproba  suportarea, în perioada 2022-2028, de la bugetul propriu al 

Comunei Cochirleanca a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza de la bugetul de 

stat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", in cuantum total de 

999.943,52 lei. 

 

 Art.3. Se aproba forma actualizata a cererii de finantare aferenta obiectivului 

de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Cochirleanca, 

județul Buzău ", potrivit Anexei nr. 3 la prezenta hotarare. 

       

 Art.4.Se aproba forma actualizata a Devizului General aferent obiectivului de 

investitii ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Cochirleanca, județul 
Buzău", potrivit Anexei nr. 4 la prezenta hotarare. 

 

         Art.5. Cu data prezentei se modifică in consecinta Anexele nr. 1 si 2 la HCL nr. 

62 / 05.11.2021 

 

   Art.6. Se desemnează Primarul comunei Cochirleanca pentru a duce la 

indeplinire de prevederile prezentei Hotărâri. 
 

          Art.7. Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotarare 

autoritatilor si persoanelor interesate.     

 

      

INITIATOR,                                                  AVIZAT, 

            PRIMAR,                                             SECRETAR GENERAL,      

                                        
                   

 

 

 

Nr. 34/10.08.2022 

COCHIRLEANCA 

     



 

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. ............................ 

 
 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : 

  

 

 

,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Cochirleanca, județul Buzău" 

TITULAR: Comuna Cochirleanca, judetul Buzau 

BENEFICIAR:  Comuna Cochirleanca, judetul Buzau 

AMPLASAMENT: sate Cochirleanca, comuna Cochirleanca, judetul Buzau – Regiunea de 

dezvoltare 2 SUD-EST, România 

PROIECTANT:  S.C.  3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.  

 

 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 

TOTAL GENERAL 16.999.943,52 lei / 3.435.234,21 euro 

Din care Construcţii -  Montaj  14.513.509,56 lei / 2.932.792,36 euro 

 

Curs LEI/EURO la data de 4,9487 – 1 EURO 26.10.2021 LEI 

 

 

 SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE PROPRIE 2022-2028: 

Cofinantare Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny", astfel cum a fost acesta 

aprobat prin OUG nr. 95/2021 / bugetul propriu al comunei Cochirleanca.  

- Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny": 16.000.000,00 lei 

- Bugetul propriu al comunei Cochirleanca: 999.943,52 lei 

   

 

      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Lungime tronson de drum modernizat: 10,024 km 

Latime platforma drum: 4.80 - 7.00 m 

Latime parte carosabila: 2.90 - 6.00 m 

Latime acostamente: 0.50 m 

Colectare ape pluviale: rigole carosabile 1 x 0.9 m 

Tip drum: Drumuri comunale / sătești / străzi 
Clasă tehnică drum: Clasă tehnică V 

 

 

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare -  26 luni  

 

 

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei, care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 







Anexa nr. 3 la HCL nr._______/________2022 

 

 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: COMUNA COCHIRLEANCA 

JUDEȚUL: BUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 
(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 
registratura MDLPA) 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): UAT COMUNA COCHIRLEANCA 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Cochirleanca, județul Buzău 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 

reabilitare/  modernizare); 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  
Satele Cochirleanca, Boboc și Roșioru, Comuna 

Cochirleanca, județul Buzău,  
Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): Perioada de implementare: 26 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. ......  / .................................... 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 16,999,943.52 lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 16,000,000.00 lei cu TVA 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:       999.943,52 lei cu TVA 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

10.278.339,82 lei fara TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.025.373,09 lei fara TVA / km 

 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
a)  Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum comunal/Drumuri publice din interiorul localităților 

- Clasă tehnică: Clasă tehnică V 



- Lungime drum: 10.024 metri; 

- Lucrări de consolidare: NU; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: NU; 
- Trotuare: NU; 

- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: NU; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU; 

- Alte lucrări de arta: NU 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Principala Număr: 1 Cod poștal:127190 

Localitatea: Cochirleanca Județul: Buzau 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Nicolae STANCU 

Funcție: Primar 

Număr de telefon fix: 0238-736.370 

Număr de telefon mobil: 0761.782.006 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariacochirleanca@yahoo.com 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: Marcel MITREA 

Funcție: Primar 

Număr de telefon: 0726.184.497 

Adresă poștă electronică: mitreax@hotmail.com 
 

Subsemnatul Nicolae STANCU, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Comuna 

Cochirleanca, județul Buzau 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din 
fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau 
comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau 
internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
Național de Investiţii "Anghel Saligny". 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu 
se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

 

Primar, 

Nicolae STANCU 

Semnătura …………. 



 

COMUNA  COCHIRLEANCA  

 
 Comuna Cochirleanca; Judetul Buzau; str. Principala; nr.59 cod postal: 127190 

Cod fiscal : 2407877 , Tel / fax :0238736370 ; e-mail: 

primariacochirleanca@yahoo.com   

 

 

Nr.127/10.08.2022 

                                                 

RAPORT  DE SPECIALLITATE  

privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor 

neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Cochirleanca, județul Buzău" 

 

Avand in vedere : O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul 

național de investiții ,,Anghel Saligny” se creeaza oportunitatea unor noi 

programne de investitii in cazul de fata pentru comuna noastra . 

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale dorim 

sa asiguram un nivel de trai mai ridicat locuitorilor satelor Boboc, Rosioru, 

Cochirleanca din cadrul comunei Cochirleanca. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumurile 

comunal în cadrul reţelei rutiere, clasa tehnică, utilizarea raţională a 

terenului, conservarea şi protejarea mediului înconjurător, precum şi de 

necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort. 

Traseul proiectat în plan 

Lungime traseului este de 10024 m şi este compusă dintr-un singur 

tronson de drum. 

Profilul longitudinal proiectat 

Profilul longitudinal se menţine ca declivităţi cu aproximaţie peste cel 

mailto:primariacochirleanca@yahoo.com


existent. Corecţiile sunt făcute pentru înlăturarea denivelărilor locale. Pentru 

utilizarea structurii existente a drumurilor, s-a căutat ca linia roşie să fie dusă 

astfel ca să fie necesar doar grosime de 6 cm de mixtura asfaltica stabilizata. 

 

 

 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 

 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 

TOTAL GENERAL 16.999.943,52 lei / 3.435.234,21 euro 

Din care Construcţii -  Montaj  14.513.509,56 lei / 2.932.792,36 euro 

 

Curs LEI/EURO la data de 4,9487 – 1 EURO 26.10.2021 LEI 

 

 

 

 SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE 
PROPRIE 2022-2028: 

Cofinantare Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny", astfel cum a fost 

acesta aprobat prin OUG nr. 95/2021 / bugetul propriu al comunei 

Cochirleanca.  

- Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny": 16.000.000,00 lei 

- Bugetul propriu al comunei Cochirleanca: 999.943,52 lei 

   

       

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

 

 

Lungime tronson de drum modernizat: 10,024 km 

Latime platforma drum: 4.80 - 7.00 m 

Latime parte carosabila: 2.90 - 6.00 m 

Latime acostamente: 0.50 m 

Colectare ape pluviale: rigole carosabile 1 x 0.9 m 



 

Tip drum: Drumuri comunale / sătești / străzi 

Clasă tehnică drum: Clasă tehnică V 

 

 

CONSILIER  ACHIZITII PUBLICE 

MITREA  MARCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                     

 

COMUNA  COCHIRLEANCA  

 
 Comuna Cochirleanca; Judetul Buzau; str. Principala; nr.59 cod postal: 127190 

Cod fiscal : 2407877 , Tel / fax :0238736370 ; e-mail: 

primariacochirleanca@yahoo.com  

 
      Nr.126/10.08.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor 

neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Cochirleanca, județul Buzău" 

 

Avand in vedere : O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul 

național de investiții ,,Anghel Saligny” se creeaza oportunitatea unor noi 

programne de investitii in cazul de fata pentru comuna noastra . 

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale dorim 

sa asiguram un nivel de trai mai ridicat locuitorilor satelor Boboc, Rosioru, 

Cochirleanca din cadrul comunei Cochirleanca. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumurile 

comunal în cadrul reţelei rutiere, clasa tehnică, utilizarea raţională a 

terenului, conservarea şi protejarea mediului înconjurător, precum şi de 

necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort. 

Traseul proiectat în plan 

Lungime traseului este de 10024 m şi este compusă dintr-un singur 

tronson de drum. 

Profilul longitudinal proiectat 

Profilul longitudinal se menţine ca declivităţi cu aproximaţie peste cel 

existent. Corecţiile sunt făcute pentru înlăturarea denivelărilor locale. Pentru 

utilizarea structurii existente a drumurilor, s-a căutat ca linia roşie să fie dusă 

astfel ca să fie necesar doar grosime de 6 cm de mixtura asfaltica stabilizata. 
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INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 

 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 

TOTAL GENERAL 16.999.943,52 lei / 3.435.234,21 euro 

Din care Construcţii -  Montaj  14.513.509,56 lei / 2.932.792,36 euro 

 

Curs LEI/EURO la data de 4,9487 – 1 EURO 26.10.2021 LEI 

 

 

 

 SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE 
PROPRIE 2022-2028: 

Cofinantare Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny", astfel cum a fost 

acesta aprobat prin OUG nr. 95/2021 / bugetul propriu al comunei 

Cochirleanca.  

- Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny": 16.000.000,00 lei 

- Bugetul propriu al comunei Cochirleanca: 999.943,52 lei 

   

       

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

 

 

Lungime tronson de drum modernizat: 10,024 km 

Latime platforma drum: 4.80 - 7.00 m 

Latime parte carosabila: 2.90 - 6.00 m 

Latime acostamente: 0.50 m 

Colectare ape pluviale: rigole carosabile 1 x 0.9 m 

 

Tip drum: Drumuri comunale / sătești / străzi 



 

 

Clasă tehnică drum: Clasă tehnică V 

 

Pentru cele expuse , supun aprobarii dumneavoastra prezentul  

proiect de  hotarare. 
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