ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
H OTARAR E
privind implementarea proiectului “Modernizarea drumurilor de interes local DC
134, DC 147, DC 257 si DC 258 din comuna Pietroasele, judetul Buzau”
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României,
republicată;
-prevederile art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
conventii;
-prevederile art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
-prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, se mentionează următoarele avize, prevăzute de lege:
--expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, inregistrata la
nr.4572/29.10.2015;
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr.4571/29.10.2015, prin care se motivează, în drept si în fapt,
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitătii;
-constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investitiilor publice de interes local, a căror documentatie tehnico-economică/notă de
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/29.2015 privind
aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Modernizarea drumurilor
de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258 din comuna Pietroasele, judetul
Buzau” si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei,
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,

HOTARASTE
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului “Modernizarea drumurilor de interes
local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258 din comuna Pietroasele, judetul Buzau”,
denumit în continuare Proiectul.
Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art.3. Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăti în cadrul Proiectului.
Art.4. Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure cofinantarea
cheltuielilor neeligibile ocazionate de Proiect.
Art.5.Numărul locuitorilor si operatorii economici deserviti de Proiect,
investitiile sociale si de interes public, ca si alte investitii finantate din fonduri europene
accesibilizate prin Proiect, precum si caracteristicile tehnice ale Proiectului (lungimi, arii,
intersectii), sunt cuprinse în anexele 1-5 care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.Necesitatea, oportunitatea si potenţialul economic al investiţiei sunt
prezentate in anexa 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al
comunei.
Art.8.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Pietroasele, judetul Buzau.
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pietroasele si prefectului judetului Buzau
si se aduce la cunostintă publică prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de
internet www.primariapietroasele.ro.
Presedinte de sedinta,
Anghelache Cornel
Nr.50
Data: 29.10.2015

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10 voturi pentru,abtineri, 3 absenti.

contrasemneaza
secretar,
Matache Aurelia

voturi impotriva,-

Anexa 1
Fundamentarea necesitatii, oportunitatii si potentialului economic al investiţiei
“Modernizarea drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258
din comuna Pietroasele, judetul Buzau”
Comuna Pietroasele se afla situata in partea de sud-vest a judetului Buzau si are
urmatoarele vecinatati:
 la Nord – comuna Tisau;
 la Est – comunele Merei si Ulmeni;
 la Sud – comunele Sahateni, Movila Banului,
 la Vest– comuna Breaza.
Comuna Pietroasele se compune din satele: Pietroasele, Saringa, Clondiru de sus,
Dara, Pietroasa mica şi Ciltesti.
Legătura cu drumul naţional DN1B, se face prin intermediul drumului judeţean
203C.
Comuna Pietroasele are o populatie de 3301 locuitori.
În prezent comuna Pietroasele dispune de o reţea de drumuri comunale a căror
stare este apreciată ca necorespunzătoare din punct de vedere al calităţii carosabilului şi
al siguranţei participanţilor la trafic, cu efecte negative asupra gradului de deservire oferit
populaţiei din comună şi celei aflate în tranzit, ca şi asupra accesului mijloacelor de
intervenţie în caz de urgenţă.
Drumurile DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258 se regasesc in aceeasi situatie
generala de stare tehnica rea, necorespunzatoare care ingreuneaza accesul locuitorilor la
institutiile de interes public ale comunei si al serviciilor de interventie (salvare, pompieri,
poliţie). De asemenea ingreuneaza accesul agentilor economici care activeaza pe raza
comunei, a potentialilor investitori si turisti.
Drumurile propuse a se moderniza prin prezentul proiect insumeaza (conform
Anexa 2):
5,44505 km drumuri comunale (din care: 0,68 km drumuri laterale)
Necesitatea modernizarii acestor drumuri rezida din importanta acestora in
cadrul comunitatii, astfel:
-



DC 134 face legatura intre DJ 203C si DJ 205; este un drum de importanta
deosebita deoarece reprezinta o varianta de ocolire a satului Pietroasele si
implicit evitarea aglomeratiei centrului satului. DC 134 intersecteaza si DC 255;



DC 147 pleaca din intersectia DJ 205 cu DJ 203C si leaga doua sate Pietroasele si
Pietroasa Mica;



DC 257 pleaca din DJ 205. Pe traseul sau se afla o serie de institutii de interes
public si agenti economici (Scoala gimnaziala cl. V-VIII Pietroasele, Sala de
sport, Terenul de sport, Rezervoare apa potabila, biserica, cimitirul, Statiunea
viticola Pietroasele). DC 257 intersecteaza si DC 256;

DC 258 pleaca din DJ 205 si ajunge tot in DJ 205 si este singurul drum comunal
din satul Clondiru de Sus, traseul sau facand legatura cu institutii de interes
public si anume: biserica si cimitirul din sat.
Acestea asigura legătura cu patru cai rutiere principale si anume (conform
Anexa 4):


-

DJ 205 (5 intersectii, din care: 1 pentru DC 134, 1 pentru DC 147, 1 pentru
DC 257, 2 pentru DC 258);

DJ 203 C (2 intersectii, din care: 1 pentru DC 134, 1 pentru DC 147);
DC 255 (1 intersectie cu DC 134);
DC 256 (1 intersectie cu DC 257).
Drumurile propuse asigura accesul la urmatoarele zone turistice si investitii
(conform Anexa 5):
-

-

5 zone turistice si anume:

Castrul Roman – sat Pietroasele

Dealul Istrita Arie Naturala Protejata – sat Pietroasa Mica

Cetatea Dacica Gruiu Darii – sat Pietroasa Mica

Termele Romane – sat Clondiru de sus

Locul descoperirii Tezaurului ,,Closca cu Puii de Aur” – sat
Pietroasele

-

18 investitii sociale si de interes public si anume:
 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta – sat Pietroasele
 Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Vini Viticola Pietroasa
 Piata Agroalimentara sat Pietroasele
 Primaria comunei Pietroasele
 Camin Cultural sat Pietroasele
 Banca sat Pietroasele
 Posta sat Pietroasele
 Scoala sat Pietroasele
 Teren sport sat Pietroasele
 Sala de sport sat Pietroasele
 Dispensar Medical sat Pietroasele
 Biserica sat Pietroasele
 Cimitir sat Pietroasele
 Farmacie sat Pietroasele
 Scoala sat Pietroasele
 Farmacie sat Pietroasele
 Biserica sat Clondiru de Sus
 Cimitir sat Clondiru de Sus

-

5 investitii private finantate din fonduri europene si anume:
-

-

-

-

-

Achizitie masini si utilaje agricole pentru eficientizarea exploatatiei
agricole
din
comuna
Pietroasele,
jud.Buzau,
COD
RO310102521000480 – Valoarea investitiei: 74,2624 mii Euro;
Ferma semisubzistenta PFA Bumbu Radu comuna Pietroasele,
jud.Buzau,
COD C411141011221000206 Valoarea investitiei: 7,500 mii Euro
Ferma semisubzistenta PFA Matache Gheorghe Tiberiu comuna
Pietroasele, jud.Buzau, COD C411141031221000203 - Valoarea
investitiei: 7,500 mii Euro;
Ferma semisubzistenta PFA Priboi Lucian comuna Pietroasele,
jud.Buzau,
COD C411141031221000204 Valoarea investitiei: 7,500 mii Euro;
Achizitii utilaje pentru prestari sercvicii in agricultura in sat
Pietroasele
,com
Pietroasele
Jud.
Buzau,
COD
C413312MO11221000210 - Valoarea investitiei: 52,850 mii Euro.

Drumurile propuse deservesc un numar de 20 agenti economici (conform Anexa 5),
astfel:

Denumire drum
DC 134
DC 147
DC 257
DC 258
Total agenti economici deserviti

Numar agenti economici deserviti
6
5
4
5
20

Situaţia actuală prezintă următoarele dezavantaje:
- îngreunarea accesului locuitorilor, si nu numai, către instituţiile publice ale
comunei şi către piaţa comunală;
- îndepărtarea producătorilor din alte judeţe si creşterea preţurilor la produsele de
bază;
- restricţionarea accesului locuitorilor comunei la serviciile de intervenţie (salvare,
pompieri, poliţie);
- izolarea socio-culturală şi economică a zonei, contactele cu turistii şi cu potentialii
investitori fiind aproape nule.
Investitia figureaza ca obiectiv in urmatoarele documente:
- Strategia de dezvoltare a comunei Pietroasele, judetul Buzau;
- PUG comuna Pietroasele, judetul Buzau;
- Strategia judeteana de dezvoltare a judetului Buzau.
Fata de cele mentionate anterior, Consiliul Local al comunei Pietroasele si
Primaria comunei Pietroasele considera proiectul „Modernizarea drumurilor de interes
local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258 din comuna Pietroasele, judetul Buzau” ca
fiind prioritar si oportun, incadrandu-se in „Programul national de dezvoltare rurala 20142020” - Sub-Măsura 7.2 “Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică”.
PRIMAR,
ENACHE CORNEL

VICEPRIMAR,
BANICA IONEL

Anexa 2
“Modernizarea drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258
din comuna Pietroasele, judetul Buzau”
Nr.
crt.

Denumire
drum
1
. DC 134
2
Drumuri laterale
.
DC 134
3
. DC 147
4
Drumuri laterale
.
DC 147
5
. DC 257
6
Drumuri laterale
.
DC 257
7
. DC 258
8
Drumuri laterale
.
DC 258

TOTAL
drumuri
modernizate
N km exist.
total in comuna
Legenda:

Nr. km
propusi prin
proiect

N

Categoria de incadrare
km prop N km prop
N km prop
cu
c
s

0,52505

-

0,52505

-

0,060

-

-

0,060

2,56775

2,56775

-

-

0,220

-

-

0,220

0,8795

-

0,8795

-

0,240

-

-

0,240

0,79275

-

0,79275

-

0,160

-

-

0,160

5,44505

2,56775

2,1973

0,680

45

-

20

25

N
km prop – nr. km de drum comunal din proiect ce se
cu
constituie ca singură cale de acces către alte localităţi;
b) N km prop – nr. km de drum comunal din proiect;
c
c) N km prop – nr. km de drum vicinal, stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea,
s
alee, fundătură, uliţă din proiect (clasa de drum este definită
de Ordonanta Guvernului Nr. 43 / 1997, Art. 8)
d)
N km exist. - Suma numărului total de kilometri existenti
în comună conform inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei la nivelul anului anterior
depunerii proiectului
a)

Anexa 4
“Modernizarea drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258 din
comuna Pietroasele, judetul Buzau”
Nr.
crt.

Denumire
drum

1. DC 134
2. DC 147
3. DC 257
4. DC 258

Denumire element de punctare:
intersecţia drumurilor comunale ce vor fi modernizate prin finantare
europeana cu:
drumuri
drumuri
drumuri
accesul direct
naţionale astfel judeţene astfel
comunale astfel (nemijlocit) la
clasificate,
clasificate,
clasificate,
gări, halte sau
conform
conform
conform
puncte oprire
HG nr. 540/
HG nr. 540/
OG nr. 43/
aparţinând
2000,
2000,
1997,
infrastructurii
modificată,
modificată,
modificată,
feroviare*
completată şi
completată şi
completată şi
republicată
republicată
republicată
DJ 203 C
DC 255
DJ 205
DJ 203 C
DJ 205
DJ 205
DC 256
DJ 205
(2 intersectii)

Legenda:
* Punctele de acces (oprire, staţionare) specificate în proiect trebuie să se afle în stare de
funcţionare

