
ANEXA  

 

NECESARUL DE FONDURI PENTRU REFACEREA INFRASTRUCTURII JUDEŢENE ŞI 

LOCALE DIN JUDEŢUL BUZĂU AFECTATĂ DE CĂDERILE MASIVE DE 

PRECIPITAŢII DIN PERIOADA 11.06 -26.06.2020  

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv 

Unitatea 

administrativ 

teritoriala 

Suma 

necesară 

mii lei 

1. Execuție pod pe DJ 102F la Km 24+500 Judeţul Buzău 2.457 

2. 

1. Satul Glodu-Petcari: 

- Refacere drumului sătesc pe o lungime de 2 km în 

valoare de 331 mii lei. 

- Refacere a 2 podețe tubulare în punctele “Bălan 

Mugurel” și” La pod” în valoare de  17 mii lei. 

- Refacerea conductei de alimentare cu apă în 

valoare de 50 mii lei.  

2. Satul Poiana Pletari:   

-Refacerea drumului sătesc pe o lungime de 700 m 

în valoare de 106 mii lei. 

- Refacerea podețului tubular în punctul “Agapie 

Ion” în valoare de 8 mii lei. 

3. Satul Ghiocari: 

- Refacerea DC 208 pe o lungime cumulată de 

aproximativ 800 m în valoare de 121 mii lei. 

- Refacere a podețului tubular în punctul “Petcu 

Cristinel Nicușor” în valoare de 86 mii lei. 

4. Sat Crevelești: 

- Decolmatare baraj de acumulare a apei potabile, 

în sistem centralizat în valoare de 120 mii lei. 

Comuna  

CHILIILE 
839 

3. 

Refacerea infrastructurii în satele Strezeni, Tisău, 

Pădureni, Haleș, Izvoru, Valea Salciilor Izvoranu, 

Bărbuncești, Grăjdana pe o lungime cumulată de 

2,95 km  

Comuna  

TISĂU 
179 

4. 

- Refacerea drumului comunal DC89 în lungime de 

1,7 Km este în valoarea de  159 mii lei 

- Refacerea drumului comunal DC85 în lungime de 

2,7 Km este în valoarea de  247 mii lei 

Comuna  

BOZIORU 
406 

5. 

1. Satul Bâscenii de Sus:  

- Refacere drumurile sătești în punctele Valea 

Seacă, Negotei și Cazanari pe o lungime cumulată 

de 0,5 km în valoare de 174 mii lei. 

2. Satul Calvini: 

 - Refacere drumuri sătesti din Izvorul Perilor si 

Catunul Ciudului pe o distant cumulata de 0,5 km 

în valoare de 14 mii lei. 

Comuna  

CALVINI 
548 



3. Satul Bâscenii de Jos:  

- Refacere drumuri sătești pe o lungime de 

aproximativ 1,2 km în valoare de 33 mii lei. 

4. Satul Frăsinet: 

- Refacere drum comunal DC 55 pe  o lungime de  

1,2 km și a drumurilor sătești pe o lungime de 0,2 

km în valoare de 38 mii lei. 

5. Satul Olari: 

- Refacere drum comunal DC 150 pe  o lungime de  

0,6 km și a drumurilor sătești pe o lungime de 0,5 

km în valoare de 289 mii lei.  

6 

- Refacerea drumurilor sătești din satele Policiori, 

Plopeasa și Scorțoasa pe o lungime cumulată de 

4.080 m în valoare de 25 mii lei 

- Refacere a drumului comunal DC 235 din satul 

Plopeasa pe o lungime cumulată de 2.200 m în 

valoare de 29 mii lei 

Comuna 

SCORȚOASA 
54 

7. 
Refacerea străzilor din satele Măgura și Ciuta pe o 

lungime cumulată de 2 km  

Comuna 

MĂGURA 
50 

8. 

- Refacere străzi în satul Buda Crăciunești în 

valoare de 121 mii lei  

- Refacere a 2 podețe din tuburi în valoare de 30 

mii lei.  

Comuna 

CISLĂU 
151 

9 

-Refacere a drumului comunal DC 135 în satul 

Cernătești, pe o lungime de 1 km este de 72 mii lei 

- Refacere a drumurilor sătești în satul Manasia, pe 

o lungime de 2,5 Km este de 142 mii lei 

- Refacere a drumului comunal DC 108 în satul 

Aldeni pe o lungime de 0,5 km este de 36 mii lei 

- Refacere a drumului comunal DC 133 în satul 

Băiești, pe o lungime de 1 km este de 72 mii lei 

- Refacere a drumurilor sătești în satul Băiești, pe o 

lungime de 0,8 Km este de 45 mii lei 

Comuna  

CERNĂTEŞTI 
367 

10. 
Refacerea drumurilor sătești pe o lungime cumulată 

de 2 Km  

Comuna  

BECENI 
423 

11. 

- Refacere DC 167 în satul Buștea pe o lungime de 

aproximativ 2,4 km în valoare de 738 mii lei  

- Refacere DC 169 în satul Ghizdița pe o lungime 

de aproximativ 1,4 Km, în valoare de 381 mii lei  

- Refacere DS 26 în satul Trestioara pe o lungime 

de aproximativ 0,5 Km, este de 150 mii lei  

- Refacere DS 16 în Satul Vechi pe o lungime de 

aproximativ 0,8 Km în valoare de 240 mii lei  

- Refacere DS 20 în satul Mînzălești pe o lungime 

de aproximativ 0,4 Km în valoare de 120 mii lei  

Comuna 

MÂNZĂLEŞTI 
1.899 



- Refacere DS 36 (Jgheab – Bădic) pe o lungime de 

aproximativ 0,7 Km, în valoare de 210 mii lei  

- Refacere DS 20 (Mînzălești – Satul Nou) pe o 

lungime de aproximativ 0,2 Km în valoare de 60 

mii lei  

12. 
Refacere DC 32 în satul Smârdan pe o lungime de 

2,8 km  

Comuna 

BRĂDEANU 
1.000 

13. 

- Refacerea drumului comunal DC 42  pe o lungime 

de 0,06 km în valoare de 3 mii lei  

- Refacere a drumurilor sătești pe o lungime de 1,7 

Km în valoare  de 71 mii lei 

Comuna 

BREAZA 
74 

14. 

Refacerea drumului comunal DC 60 din satele  

Valea Roatei, Punga, Teiș, Nistorești, a drumului 

communal DC 88 din satele Bercești, Anini și a 

drumului sătesc Bălănești – Fata lui Nan pe o 

lungime cumulată de 2,5 km  

Comuna 

COZIENI 
276 

15. 

Refacerea drumului comunal DC 202, a ulițelor 

sătești și a drumurilor de exploatare pe o lungime 

cumulată de 3,5 km  

 Comuna 

BUDA 
44 

16. 

- Refacerea străzilor în satul Cârlomănești pe o 

lungime cumulată de 0,780 km este de 26 mii lei. 

- Refacerea străzilor în satul Mierea pe o lungime 

cumulată de 0,620 km este de 20 mii lei. 

- Refacerea străzilor în satele Săsenii pe Vale și 

Zorești pe o lungime cumulată de 5,040 km este de 

127 mii lei.  

Comuna 

VERNEȘTI 
173 

17. 

Sat Unguriu: 

- Refacere strada Ciuciurelor pe o lungime de 

aproximativ 300 ml și a șanțului de scurgere a apei 

pe o lungime de 600 metri în valoare de 328 mii lei 

- Refacere strada Cantonului  pe o lungime de 400 

m în valoare de 156 mii lei 

- Refacere strada Minerului pe o lungime de 

aproximativ 160 ml și a  șanțului de scurgere a apei 

pe o lungime de aproximativ 460 m în valoare de 

252 mii lei 

- refacere strada Hulei pe o lungime cumulată de 

aproximativ 65 m, în valoare de 43 mii lei 

Comuna 

UNGURIU 
779 

18. 
Refacerea drumurilor sătești pe o lungime cumulată 

de 4,4 km  
Comuna NĂENI 1.000 

19. 
Refacerea drumurilor comunale și sătești din satul 

Pietroasele  
Comuna 

PIETROASELE 
785 

 TOTAL infrastructura locală 9.047 

 TOTAL infrastructura judeţeană 2.457 

 TOTAL GENERAL 11.504 



 
 


