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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 67 din 20.10.2021 

 
privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în 
satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” prin Programul Național 
de Investiții – Anghel Saligny 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat  la 

nr.8259 din 13.10.2021; 
 raportul de avizare al doamnei  Iordăchescu Viorica–inspector contabil înreg. la 

nr.8260 din 13.10.2021; 
 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate a  Consiliului local  înregistrat la 

nr.8261 din 13.10.2021; 
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice; 

 prevederile art.6 alin.1 din Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor 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; 

 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 

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

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 

 prevederile art. 129  alin.4 lit.d, lit.e și  alin.7 lit.m din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;   

 În temeiul  art. 139  alin.1 art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 
alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare 
drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” prin Programul 
Național de Investiții – Anghel Saligny prevăzută în anexa nr.1. 
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Art.2. Se aprobă Devizul General estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și 
modernizare drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” 
prevăzut în anexa nr.2.   

 
Art.3. (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
          (2) Primarul comunei Valea Râmnicului, prin Compartimentul Buget finațe 
contabilitate va duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
 

20.10.2021                                                        VALEA RÂMNICULUI 
  

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                       
               Spiridon Vasile                      Secretar general, 

                                                                                       Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința  

ordinară din 20.10.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul total de 
15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.         
 
 

 



Anexa la H.C.L. nr. 67/2021 

Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T:COMUNA VALEA RAMNICULUI 

JUDEȚUL:BUZAU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 
 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): UAT COMUNA VALEA RAMNICULUI 

Denumirea obiectivului de investiții: 
 REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA VALEA 

RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU 

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:  Sat Rubla, Comuna Valea Ramnicului, judetul Buzau 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 36 luni 

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

 HCL NR. 67/20.10.2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 7.996.936,00  

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 7.776.786,00 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  220.150,00 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

6.436.949,90 lei 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.649.519,31 lei/km  

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 



a) Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localitatilor 

- Clasă tehnică: Clasă tehnică V 

- Lungime drum: 4.080,00 metri; 

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

- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0; 
- 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:95 Cod poștal: 127660 

Localitatea: Valea Ramnicului Județul:Buzau 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: GABENU MARIAN 

Funcție: PRIMAR  
Număr de telefon fix:0238774410 

Număr de telefon mobil:0723228875 

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



Persoana de contact: 

Nume şi prenume: GALBENU MARIAN 

Funcție:PRIMAR 

Număr de telefon: 0723228875 

Adresă poștă electronică: primariavalearamnicului@yahoo.com 

 

 

Subsemnatul  GALBENU MARIAN având funcția de  primar,  în calitate de reprezentant legal al 
U.A.T.  Valea Ramnicului, județul  Buzau  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțarenu 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. 
 

 

Reprezentant legal, 

 

                                                           

Primar 

Galbenu Marian  

Semnătura 

 



Anexa nr. 2.2.c 

la normele metodologice 

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici 

 ai obiectivului de investitii 

 

Denumirea obiectivului de investitii “REBILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN SATUL RUBLA, 

COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU” 
Faza (nota conceptuala/SF/DALI/PT) Nota conceptuala 

Beneficiar (UAT) Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna 

Valea Ramnicului 

Amplasament Sat Rubla, comuna Valea Ramnicului, judetul 

Buzau 

Valoarea totala a investitiei (lei, inclusiv TVA) 7.996.936,00 lei 

din care C+M (lei, inclusiv TVA) 6.724.452,00 lei 

Curs BNR lei/euro din data  1 euro = 4,9488 lei din 27.09.2021 

Valoarea finantata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv 

TVA) 

7.776.786,00 lei 

Valoare finantata de UAT (lei, inclusiv TVA) 220.150,00 lei 

 

 

Drumuri publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 

comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, precum si variante 

ocolitoare ale localitatilor 

 

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

(1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel 

Saligny” U.M. Cantitatea 

Valoare 

(lei, inclusiv 

T.V.A.) 

Lungime drum - terasamente mc. 9.780,00 469.440,00 

Lungime drum – strat de fundatie mc. 3.912,00 782.400,00 

Lungime drum – strat de baza mc. 2.347,20 978.00,00 

Lungime drum – imbracaminte rutiera mp. 19.560,00 1.682.160,00 

Latime parte carosabila m. 2.75m./4 

m. 

- 

Santuri/rigole m. 8.160,00 1.468.800,00 

Trotuare mp. - - 

Lucrari de consolidare m. - - 

Poduri (numar/lungime totala) buc. - - 

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (numar/lungime totala) buc. - - 

Podete tubulare  buc. - - 

Parapet metalic m. - - 

 



 

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, 

lucrarilor publice si administratiei nr. 1321/20.09.2021(euro, 

fara TVA) 

333.000 euro km. 

Verificare incadrare in standard de cost 

Valoarea totala a investitiei in euro, inclusiv TVA, raportata la 

numarul de beneficiari directi/km. drum (euro, fara TVA) 

333.317,03 km. 

 

 

 

Primar 

Nume si prenume 

Galbenu Marian 
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Anexa Nr. 3a 

La normele metodologice 

 

U.A.T. COMUNA VALEA RAMNICULUI 

JUDETUL BUZAU 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV 

Privind indeplinirea conditiei de finantare a obiectivului de investitii 

„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA 

VALEA RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU” 

Prevazuta la art. 4 alin. (6) lit. C) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aproarea Programului national de investitii “Anghel Saligny” 

 

 

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROMOVARII INVESTIȚIEI PUBLICE DIN 
CATEGORIA PREVAZUTA LA ART. 4 ALIN. (1) LIT. C) DIN ORDONANȚA DE 
URGENȚA A GUVERNULUI NR. 95/2021 

 

Obiectivul de investiții „REABLITARE SI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN 

SATUL RUBLA, COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU” se incadreaza in 

cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” la art. 4 alin. (6) lit. c) 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. 

 

Obiectivul de investitii propus „REABLITARE SI MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU” se 

incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al comunei Valea 

Ramnicului si al Consiliului Judetean Buzau, care vizeaza sprijinirea si promovarea unei 

dezvoltari economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea 

infrastructurii si a mediului de afaceri. 

 

Obiectivul de investitii raspunde Obiectivelor strategice din Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei Valea Ramnicului, aprobata prin Hotararea Consiliului Local din data de 

19.02.2021, respectiv pentru: 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei prin asigurarea accesului 

la utilitatile de baza si dezvoltarea infrastructurii de transport; 

- cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de 

urgenta in conditii optime; 
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- cresterea economica prin atragerea de noi investitori in agricultura, industrie, 

servicii, prin modernizarea infrastructurii rutiere si sporirea gradului de accesibilitate; 

- protejarea mediului inconjurator prin reducerea emisiilor asociate traficului rutier; 

- reducerea costurilor transporturilor. 

 

Obiectivul de investitii se adreseaza intregii populatii a Comunei Valea Ramnicului 

la data 1 ianuarie 2020 fiind inregistrate in comuna 5425 de persoane.  

 

Lipsa de oportunităţi ocupaţionale si dependenţa faţă de agricultura de subzistenţă 
reprezintă un punct slab al forţei de muncă din Comuna Valea Ramnicului, activităţile 
independente fiind mai degrabă asociate cu subzistenţa în agricultură decât cu 
antreprenoriatul. Comuna face parte din rândul localităților cu activități preponderent 
agricole, având la baza economiei cultura plantelor și creșterea animalelor.  

 

Din punct de vedere al educatiei, comuna Valea Ramnicului acopera nivelul 

preuniversitar de invatamant, in comuna fiind situate gradinite, scoli primare si scoli 

generale. 

 

Pentru asigurarea sanatatii umane, in comuna Valea Ramnicului exista un cabinet 

medical. 

 

Facilitatile de cultura existente in comuna Valea Ramnicului sunt: un teren de sport, 

un parc, un spatiu de joaca si un camin cultural. 

 

Unitatile de cult sunt reprezentate de trei biserici ortodoxe.  

 

Evidentiem faptul ca zona are un potential ridicat de dezvoltare a agroturismului si 

turismului natural, existand suprafete intinse cu peisaje unice semi-naturale, insa accesul 

la aceste zone este ingreunat din cauza infrastructurii de transport nemodernizate. 

 

Proiectul trateaza lucrarile pentru modernizarea sistemului rutier, a dispozitivelor de 

preluare a apelor pluviale si semnalizarea rutiera a drumurilor locale: 

Sat Rubla: 

 Strada Biserica Veche, L= 400 m;  
 Strada Iasomiei, L=240 m.; 
 Strada Bujorului, L=340 m.; 
 Strada Florilor, L=220 m.; 
 Strada Mica, L=70 m.; 
 Strada Ficusului, L=220 m.; 
 Strada Crinului, L=200 m.; 
 Strada Liliacului, L=160 m.; 
 Strada Soarelui, L=150 m.; 
 Strada Tufanelelor, L=150 m.; 
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 Strada Bradului, L=730 m.; 
 Strada Orhideei, L=450 m.; 
 Strada Capsunelor, L=330 m.; 
 Strada Crizantemelor, L=170 m.’ 
 Strada Nuferilor, L=250 m.; 

 

Traseele studiate si solutiile aferente, in conformitate cu obiectivul propus in 

vederea cerintelor de crestere economica, se refera la imbunatatirea conditiilor de 

circulatie, modernizarea drumurilor de interes local ce deservesc proprietati, zone cu 

potential agricol ridicat concurand la dezvoltarea economica locala. În conformitate cu 

ridicările topografice și tema de proiectare, lungimea totală a străzilor ce vor fi modernizate 
este de 4080.00 m. 

 

Lucrările care reprezintă obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C – 

lucrări de importanţă normală. 
 

Drumurile analizate in cadrul proiectului sunt considerate drumuri de clasă tehnică 
V cu lățimea părții carosabile de 2.75 - 4.00 m.  

 

Ţinând seama de starea tehnică actuală a drumurilor ce fac obiectul Proiectului ce 

urmeaza a fi implementat, în comparaţie cu cerinţele Comunităţii Europene, naţionale, 
regionale şi locale, investiţia preconizată are rolul realizării unei apropieri a vieţii locuitorilor 
din această parte de ţară cu viaţa locuitorilor din alte părţi ale ţării şi din Comunitatea 
europeană. 

 

Din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, 
drumurile care fac obiectul acestui proiect nu asigură condițiile necesare desfășurării unui 
trafic auto și pietonal în condiții de siguranță si confort, de aceea este necesara 
modernizarea lor. 

 

De asemenea, starea necorespunzătoare a drumurilor, precum și problemele legate 
de infrastructura edilitară a comunei afectează majoritatea aspectelor economice și chiar 
de ordin social și cultural, reprezentând un obstacol în calea dezvoltării afacerilor cât și a 
unor forme de turism rural și agroturism. 

 

Starea actuală a drumurilor locale din comuna Valea Ramnicului a creat o serie de 

efecte negative, cele mai semnificative fiind: 

- accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale, culturale şi la 
exploataţiile agricole; 

- lipsa de interes din partea unor investitori în dezvoltarea activităţii economice 
în zonă; 
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- desfăşurarea cu greutate a învăţământului, educaţiei, generând în foarte 
multe situaţii abandonul şcolar şi non - frecvenţa la cursuri; 

- lipsa de interes în stabilirea în comună a personalului didactic, medical etc. 
- asigurarea medicală şi veterinară se desfăşoară cu greutate; 
- neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili şi de a construi locuinţe; 
- intervenţia greoaie a mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă; 
- asigurarea unor condiţii minime pentru sănătatea, confortul şi igiena 

oamenilor. 

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI : 

 1. Valoarea totala a investitiei : 7.996.936,00 Lei (cu TVA) din care C+M 

6.724.452,00 (lei cu TVA)  

 

2. Principalele caracteristici tehnice ale investitiei: 

Structura rutiera propusa pentru drumurile locale ce fac obiectul acestei 

documentatii este: 

- 4 cm strat uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 conform AND 

605; 

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 

22.4 conform AND 605; 

- 12 cm strat din piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242; 

- 15 cm strat din balast conform SR EN 13242; 

- 10 cm strat din balast nisipos conform STAS 6400-84. 

Lungime traseu: 4080.00 m. 

Latime parte carosabila: 2.75 – 4.00 m. 

Dispozitive pentru preluarea apelor pluviale: santuri din beton. 

Elemente pentru siguranta circulatiei: semnalizare rutiera orizontala si verticala. 

 

3. Durata estimata de realizare a investitiei: 36 luni. 

 

4. Justificarea (solicitata de la proiectant) preturilor unitare utilizate la intocmirea 

devizului general/pe proiect: 

Estimarea cheltuielilor s-a facut in baza unor investitii anterioare realizate la nivel 

local, judetean, national, cu verificarea incadrarii acestor cheltuieli in standardul de cost 

aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei nr. 

1321/20.09.2021, respectiv 330.000 (euro, fara TVA). 

 

5. Lucrari propuse: 

Din punct de vedere al tehnologiei de executie a lucrărilor propuse in cadrul 
proiectului, se au în vedere următoarele etape: 
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- terasamente parte carosabila; 

- terasamente dispozitive pentru colectarea apelor pluviale; 

- terasamente acostamente; 

- constructii partea carosabila; 

- constructii acostamente; 

- realizarea dispozitivelor pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale; 

- realizarea podetelor tubulare; 

- realizare drumuri laterale; 

- semnalizare rutiera. 

 

2. NEFEZABILITATEA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN 
CATEGORIILE PREVAZUTE LA ART. 4 ALIN. (1) LIT. A) ȘI B) DIN 
ORDONANȚA DE URGENȚA A GUVERNULUI NR. 95/2021 

Pe drumurile din cadrul proiectului sunt finalizate lucrarile de alimentare cu apa, iar 

pentru reteaua de canalizare beneficiarul se alfa in parteneriat cu Compania de Apa 

Buzau. 

 

3. CONCLUZII : 

Prin realizarea obiectivului de investitii se va asigura un climat favorabil locuitorilor 

din zonele adiacente drumurilor din cadrul proiectului. 

Prin modernizarea drumurilor locale propuse se realizează o cale de comunicaţie 
care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea 
siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de 
urbanism al comunităţii rurale din Comuna Valea Ramnicului, acestia fiind principalul 

beneficiar a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii 
normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă. 

Modernizarea acestor drumuri locale va înlesni desfăşurarea activităţilor economice 
de transport, aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va creşte gradul de ocupare a 
forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate. 

 

PRIMAR 

GALBENU MARIAN 

....................... 



 

  Pagină 1 din 10 
 

 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

 

Cuprins 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ....... 3 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ................................................. 3 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR .................................... 3 

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR) ...................................... 3 

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI .................................................................... 3 

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
PROPUS ....................................................................................................... 3 

2.1. SCURTĂ PREZENTARE PRIVIND .............................................................. 3 

2.2. PREZENTAREA, DUPĂ CAZ, A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CU ACELEAȘI 
FUNCȚIUNI SAU FUNCȚIUNI SIMILARE CU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS, 
EXISTENTE ÎN ZONĂ, ÎN VEDEREA JUSTIFICĂRII REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE 

INVESTIȚII PROPUS ......................................................................................... 4 

2.3. EXISTENŢA, DUPĂ CAZ, A UNEI STRATEGII, A UNUI MASTER PLAN ORI A UNOR 

PLANURI SIMILARE, APROBATE PRIN ACTE NORMATIVE, ÎN CADRUL CĂRORA SE 
POATE ÎNCADRA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII PROPUS ............................................ 4 

2.4. EXISTENŢA, DUPĂ CAZ, A UNOR ACORDURI INTERNAŢIONALE ALE STATULUI 

CARE OBLIGĂ PARTEA ROMÂNĂ LA REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII .......... 4 

2.5. OBIECTIVE GENERALE, PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA 

INVESTIŢIEI .................................................................................................... 4 

3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂŢII INVESTIŢIEI PUBLICE .................. 5 

3.1. ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU EXECUŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 5 

3.2. ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA, PE FAZE, A 

DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONORNICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE, 
PRECUM ŞI PENTRU ELABORAREA ALTOR STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCŢIE DE 

SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, INCLUSIV CHELTUIELILE NECESARE PENTRU 

OBŢINEREA AVIZELOR, AUTORIZAŢIILOR ŞI ACORDURILOR PREVĂZUTE DE LEGE ..... 5 

3.3. SURSE IDENTIFICATE PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ESTIMATE (ÎN 

CAZUL FINANŢĂRII NERAMBURSABILE SE VA MENŢIONA PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL/AXA CORESPUNZĂTOARE, IDENTIFICATĂ) ...................................... 5 

4. INFORMAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ŞI TEHNIC AL 
TERENULUI ŞI/SAU AL CONSTRUCŢIEI EXISTENTE ............................... 6 



 

  Pagină 2 din 10 
 

5. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI / 
AMPLASAMENTELOR PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII..................................................................... 6 

6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS, 
DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ȘI FUNCŢIONAL ................................... 8 

7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII ELABORĂRII URMĂTOARELOR 
DOCUMENTAȚII ........................................................................................... 9 

 

 



 

  Pagină 3 din 10 
 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 
„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN SATUL RUBLA, 

COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VALEA RAMNICULUI 

1.4. Beneficiarul investitiei 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VALEA RAMNICULUI 

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
PROPUS 

2.1. Scurtă prezentare privind 

a. Deficiențe ale situației actuale 

Terenul pe care este amplasat obiectivul proiectat face parte din domeniul public al 

comunei Valea Ramnicului şi se află în administraţia Consiliului Local al comunei. Nu sunt 
necesare exproprieri sau demolări. 

Suprafata de rulare existenta este alcatuita din balast de grosimi variabile, 

prezentand numeroase denivelari, gropi, fagase formate din scurgerea  apelor din 

precipitatii, fara pante transversale facand improprie circulatia mijloacelor de transport si a 

locuitorilor, in conditii de siguranta si confort in special pe timp ploios. 

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea 

carosabila, ceea ce face ca traficul rutier în aceastǎ zonǎ sǎ se desfǎşoare cu greutate, 
mai ales în perioadele cu precipitaţii. 

b. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții  

Prin realizarea obiectivului de investitii se va asigura un climat favorabil locuitorilor 

din zonele adiacente drumurilor din cadrul proiectului. 

Prin modernizarea drumurilor locale propuse se realizează o cale de comunicaţie 
care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea 
siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de 
urbanism al comunităţii rurale din Comuna Valea Ramnicului, acestia fiind principalul 

beneficiar a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii 
normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă. 

Modernizarea acestor drumuri locale va înlesni desfăşurarea activităţilor economice 

de transport, aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va creşte gradul de ocupare a 
forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate. 
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c. Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de 
investiții  

Varianta nerealizarii proiectului nu se exclude de la sine in cazul acestui proiect, dar 

infrastructura propusa a fi modernizata nu poate fi facuta functionala daca nu se aduce la 

caracteristicile tehnice si de exploatare care sa corespunda in totalitate normelor tehnice in 

vigoare in Uniunea Europeana. 

Prin nerealizarea proiectului impactul negativ va avea efecte asupra populatiei, 

sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si 

regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiei, peisajului si 

mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural, dar si asupra interactiunilor dintre aceste 

elemente (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen mediu si lung, 

permanent si temporar, mai ales negativ). 

 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni 
sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în 
vederea justificării realizării obiectivului de investiții propus 

La nivelul U.A.T. Comuna Valea Ramnicului s-au realizat investitii majore pentru 

imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor, dar si pentru atragerea de investitori si crearea de 

locuri de munca.  

Pentru aceasta investitie s-a organizat o licitatie de lucrari si a fost atribuit contractul 

unui operator economic. 

 

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor 
planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra 
obiectivul de investiţii propus 

Realizarea obiectivului de investitii propus vine in completarea obiectivelor de 

investitii realizate la nivelul U.A.T. Comuna Valea Ramnicului si se incadreaza in 

prevederile generale ale Strategiei de Dezvoltare Locala a U.A.T. Comuna Valea 

Ramnicului, cu respectarea Planului Urbanistic General al U.A.T. Comuna Valea 

Ramnicului. 

 

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care 
obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii  

Nu este cazul. 

 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 
Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local 

al Comunei Valea Ramnicului si al Consiliului Judetean Buzau, care vizeaza sprijinirea si 
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promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin 

imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri. 

Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt: 

- cresterea competitivitatii economiei regionale, prin asigurarea unei infrastructuri de 

transport adecvate; 

- imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a cresterii 

competitivitatii economiei regionale, cat si prin asigurarea mobilitatii si accesului la servicii; 

- reducerea gradului de poluare prin scaderea emisiei diverselor noxe si reducerea 

volumului de praf; 

- îmbunătăţirea gradului de protecţie a proprietăţilor adiacente investiţiei împotriva apelor 
pluviale prin crearea sistemului de colectare şi dirijare a acestor ape; 
- reducerea timpului de transport; 

- asigurarea accesului populatiei la serviciile de bază; 
- protejarea mostenirii naturale din spatiul rural, in vederea realizarii unei dezvoltari 

durabile; 

- cresterea numarului de locuitori din zonele rurale, care beneficiaza de servicii 

imbunatatite; 

- cresterea gradului de accesibilitate si asigurarea fluxului de circulatie in localitatile 

rurale. 

 

3. ESTIMAREA SUPORTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii 
Estimarea cheltuielilor s-a facut in baza unor investitii anterioare realizate la nivel 

local, judetean, national, cu verificarea incadrarii acestor cheltuieli in standardul de cost 

aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei nr. 

1321/20.09.2021, respectiv 3330.000 euro, fara TVA. 

 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei 
tehnico-econornice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru 
elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi 
acordurilor prevăzute de lege 

Estimarea cheltuielilor s-a facut in baza unor investitii anterioare realizate la nivel 

local, judetean, national, cu verificarea incadrarii acestor cheltuieli in standardul de cost 

aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei nr. 

1321/20.09.2021, respectiv 3330.000 euro, fara TVA. 
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3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul 
finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa 
corespunzătoare, identificată) 

Sursa de finantare a investitiei:  

- Programul National de Investitii „Anghel Saligny” 
- bugetul local al U.A.T. Comuna Valea Ramnicului 

- alte surse legal constituite 

4. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC 
AL TERENULUI SI/SAU AL CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

Lucrarile de drum se vor proiecta astfel incat sa pastreze traseul actual, fiind 

amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilan. 

Astfel va fi respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie 

executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar. 

 

5. PARTICULARITAȚI ALE AMPLASAMENTULUI / 
AMPLASAMENTELOR PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII  

a. Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 
(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

Drumul locale din cadrul obiectivului de investii „REABILITARE SI MODERNIZARE 

DRUMURI LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL 

BUZAU” sunt amplasate in intravilanul comunei Valea Ramnicului, in satul Rubla.. 

Sat Rubla: 

 Strada Biserica Veche, L= 400 m;  
 Strada Iasomiei, L=240 m.; 
 Strada Bujorului, L=340 m.; 
 Strada Florilor, L=220 m.; 
 Strada Mica, L=70 m.; 
 Strada Ficusului, L=220 m.; 
 Strada Crinului, L=200 m.; 
 Strada Liliacului, L=160 m.; 
 Strada Soarelui, L=150 m.; 
 Strada Tufanelelor, L=150 m.; 
 Strada Bradului, L=730 m.; 
 Strada Orhideei, L=450 m.; 
 Strada Capsunelor, L=330 m.; 
 Strada Crizantemelor, L=170 m.’ 
 Strada Nuferilor, L=250 m.; 
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b. Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces 
posibile 

Valea Râmnicului  este o comună în județul Buzău, Muntenia, România, formată din 
satele Oreavul, Rubla si Valea Râmnicului. 

Comuna se află imediat la sud de orașul Râmnicu Sărat, pe malul drept al râului 
Râmnicu Sărat. Este traversată în partea sa de vest (satul Oreavul) de șoseaua națională 
și europeană DN 2, care leagă Buzăul de Râmnicu Sărat. La Oreavul, DN 2 se 
intersectează cu mai multe șosele județene: ramura estică a lui DJ 203A leagă comuna de 
așezările de pe malul drept al râului Râmnicu Sărat: Rîmnicelu, Puiești și mai departe de 
Ciorăști și Măicănești (județul Vrancea, DN 23), ramura vestică a aceluiași drum duce spre 

valea Câlnăului prin Grebănu și Murgești, în vreme ce DJ 203H duce spre Topliceni și 
Buda și mai departe spre nord către Dumitrești. 

c. Surse de poluare existente în zonă 

Nu este cazul. 

d. Particularităţi de relief 

Judeţul Buzau are o clima temperat continentala. Aceasta variaza însa de la nord 

la sud datorita altitudinii, orientarii generale a reliefului si configuraţiei locale a acestuia. 
Temperatura medie anuala în zona este de 10.6°C. Media lunii ianuarie este de - 

5°C, iar media lunii iulie de +23.5°C. Minima absoluta poate coborî la minus 30°C, iar 

maxima poate urca la 39.4°C. 

Din punct de vedere geologic, judeţul Buzau este format din doua mari unitaţi 
structuralo-tectonice: geosinclinalul carpatic si Platforma Moesica. Geosinclinalul Carpatic 

ocupa jumatatea nordica a judeţului si este divizat în doua zone principale: zona flisului 
cretacic si paleogen si zona de molasa neogena. Principalul emisar al apelor de precipitatii 

il constituie părâul Câlnău. 
Zona studiata face parte din zona de molasa neogena. În versantul stâng unde 

deschiderile naturale sunt frecvente datorită prabuşirii capetelor de strate apar depozite 
ale levantinului formate din nisipuri, argile, argile nisipoase şi argile cu intercalaţii 
cărbunoase. 

Datorită structurii litologice formată din alternanţe de strate permeabile, nisipuri, 
nisipuri argiloas cu argile impermeabile şi înclinării stratelor, pe tot versantul drept s-au 

produs alunecări. Alunecările au creat văi cu direcţia de scurgere către albia părâului 
Câlnău. In apropierea părâului panta versantului s-a redus si aici se formeaza zone 

mlastinoase. 

Apa subterana apare pe microvaile formate la adancime mica 0-1,50m.  

e. Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a 
utilităţilor 

In prezent, in comuna Valea Ramnicului exista retele de alimentare energie 

electrica, telefonie, si partial, retele de canalizare menajera si alimentare cu apa. 
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Pentru realizarea obiectivului de investitii „REABILITARE SI MODERNIZARE 

DRUMURI LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL 

BUZAU” nu este necesara asigurarea de utilitati. 

f. Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar 
necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate ; 

 Proiectul nu presupune lucrări de deviere și protejări de utilități. 

Constructorul se va racorda la rețelele locale de utilități în condițiile prevăzute în 
avize. 

g. Posibile obligaţii de servitute 

Nu este cazul. 

h. Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 
constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor 
face lucrări de intervenţii, după caz 

Nu este cazul. 

i. Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul 
local de urbanism aferent 

Lucrarile din cadrul proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU” vor 

respecta prevederile Planului Urbanistic General al Unitatii Administrativ Teritoriale 

Comuna Valea Ramnicului, judetul Buzau. 

j. Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 
pe amplasament sau în zona imediat învecinată ; existenţa condiţionărilor 
specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Nu este cazul. 

 

6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
PROPUS, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ȘI FUNCTIONAL 

a. Destinaţie şi funcţiuni 

Imbunătăţirea infrastructurii fizice de transport rutier prin modernizarea unor drumuri 
de interes local în vederea creşterii gradului de accesibilitate a zonelor rurale. 

b. Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate 

Lucrările ce urmează a fi prevăzute în cadrul proiectului se referă la modernizarea 
unor drumuri locale in lungime de 4080.00 m si realizarea dispozitivelor pentru preluarea 
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apelor pluviale pe aceste tronsoane, lucrari de siguranta circulatiei, precum si amenajarea 

drumurilor laterale pe o lungime de 25 m cu imbracaminte bituminoasa.  

Drumurile locale sunt asezate in satul Rubla: 

 Strada Biserica Veche, L= 400 m;  
 Strada Iasomiei, L=240 m.; 
 Strada Bujorului, L=340 m.; 
 Strada Florilor, L=220 m.; 
 Strada Mica, L=70 m.; 
 Strada Ficusului, L=220 m.; 
 Strada Crinului, L=200 m.; 
 Strada Liliacului, L=160 m.; 
 Strada Soarelui, L=150 m.; 
 Strada Tufanelelor, L=150 m.; 
 Strada Bradului, L=730 m.; 
 Strada Orhideei, L=450 m.; 
 Strada Capsunelor, L=330 m.; 
 Strada Crizantemelor, L=170 m.’ 
 Strada Nuferilor, L=250 m.; 

Se vor realiza lucrari de modernizare a drumurilor mentionate anterior. In profil 

transversal, modernizarea drumurilor se va face cu incadrarea in limita partii carosabile 

existente si imbunatatirea acolo unde acest lucru este posibil, cu respectarea prescriptiilor 

de proiectare din STAS 863/83 si a Normelor Tehnice din 30.08.2017 privind proiectarea, 

construirea si modernizarea drumurilor. 

Se va acorda o atentie sporita la realizarea sistemelor pentru preluarea si 

evacuarea apelor meteorice, precum si a celor subterane, in cazul in care in urma realizarii 

studiului geotehnic rezulta existenta acestora. 

Se vor realiza elemente pentru siguranta circulatiei: semnalizare rutiera orizontala si 

verticala.. 

c. Durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/ 
funcţiunilor propuse 

Durata minima de functionare va fi de 15 ani. 

d. Nevoi/solicitări funcţionale specifice 

Nu este cazul. 

 

7. JUSTIFICAREA NECESITATII ELABORARII URMĂTOARELOR 
DOCUMENTAȚII 

a. Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore 

de investiţii 

Nu este cazul.  

Evaluarea costurilor necesare realizarii investitiei au calculate pe baza standarului 

de cost Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei nr. 
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1321/20.09.2021, respectiv 330.000 euro, fara TVA, .si al proiectelor anterior 

implementate la nivelul U.A.T. Comuna Valea Ramnicului. 

b. Expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii 

de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în 

cazul intervenţiilor la construcţii existente 

Avand in vedere specificatiile legislatiei in vigoare, respectiv necesitatea realizarii 

de expertize tehnice la momentul interventiei asupra constructiilor existente, se va realiza 

o expertiza tehnica pentru proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL BUZAU”, 
expertiza tehnica valabila la momentul obtinerii Autorizatiei de Construire. 

Avand in vedere faptul ca expertiza tehnica prevede necesitatea realizarii unui 

studiu geotehnic, se va realiza pentru proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE 

DRUMURI LOCALE IN SATUL RUBLA, COMUNA VALEA RAMNICULUI, JUDETUL 

BUZAU”. 

c. Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare 

la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul 
intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate 

Nu este cazul. 

 
 
 
 

Intocmit, 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Ramnicului  
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