
                                                              ROMÂNIA                                        

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei de 

 9.584,75 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru judeţul Buzău  
 

Având în vedere: 

- prevederile OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, aprobată şi modificată  prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă; 

- analiza efectuată în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă din data de 23.12.2020. 

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi 

funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului 

Judeţului Buzău nr. 782 din 12.12.2018, 

 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei de  

9.584,75 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2020, pentru refacerea infrastructurii  locale, afectată de ploile abundente căzute în 

perioada 09 – 13.12.2020 

Art.2.  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin 

Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă şi autorităţilor publice  județene și locale implicate. 
 

P R E Ş E D I N T E 

 P R E F E C T 

Leonard Dimian 

 
         VICEPREŞEDINTE                                                                  VICEPREŞEDINTE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

        JUDEŢEAN BUZĂU                                                               Inspector Şef ISU Buzău 

        Neagu Petre Emanoil                                                                  Col. Enache Valeriu 

 

 
Buzău 23.12. 2020                                                                                

Nr. 121 

Hotărârea a fost  adoptată cu 39 voturi „pentru” 0 voturi „ împotrivă”, 0 abţineri de cei 38 

membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 



Anexă  

     la Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. ___ /________          

 
EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE LA  INFRASTRUCTURA  LOCALĂ 

AFECTATĂ DE CĂDERI DE PRECIPITAȚII DIN PERIOADA 09.12.2020 – 13.12.2020 

 
la proiectul de hotarâre nr. ________/________ 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv 

Unitatea 

administrativ 

teritoriala 

Suma 

necesară 

(mii lei) 

1. 

- Refacere podeț tubular peste râul Slănic în zona Lunca 

Morii 

Valoare - 79,13 mii lei 

- Refacere punte pietonală din șufe, care asigură accesul 

către satul Valea Părului 

Valoare - 20,64 mii lei  

Comuna 

BECENI 
99,77 

2. 

- Refacere trecere din tuburi peste râul Slănic pe drumul 

comunal DC 122 spre satul Vârteju 

Valoare – 247 mii lei 

- Refacere punte pietonală peste râul Slănic pe DC 122 care 

face legătura cu satul Chirani 

Valoare 427,3 mii lei  

- Refacere DC 220 în satul Brebu, pe o lungime de 2 km 

Valoare - 373,8 mii lei 

- Refacere trecere din tuburi peste râul Slănic care face 

legătura între satul Lopătari și satul Săreni, pe drumul de 

exploatare 7 Lopătari – Săreni. 

Valoare – 127,2 mii lei 

- Refacere punte pietonală din șufe pe drumul de exploatare 

7 spre satul Săreni. 

Valoare – 396,6 mii lei 

- Refacere și consolidare drum comunal DC 159, în zonele 

Malu cu Sare, Malu Roșu, Vicuțu Căpățână, Cămin Cultural 

Terca, ulița Solarilor din satul Terca, pe o lungime cumulată 

de 0,450 km. 

Valoare – 3.913,1 mii lei 

- Refacere drum de exploatare 13 în satul Luncile a fost 

afectat pe o lungime de 1 km. 

Valoare – 137 mii lei 

Comuna 

LOPĂTARI 
5.622 

3. 
- Refacere și consolidare drum communal DC 239 pe o 

lungime de 20 ml, lățimea 1 ml și adâncime de 0,5 m în satul 

Colțu Pietrii. 

Comuna 

SIRIU 
153,33 

4. - Refacere drum comunal DC 90 Runcu – Trestieni pe o 

lungime de 12 km 

Comuna 

PÂRSCOV 
2.319,23 

5. 

 - Refacere drum de exploatare DE 3 pe o lungime de 0,3 

km, în satul Cătina. 

Valoare - 25,35 mii lei 

- Refacere drumuri sătești pe o lungime de 0,6 km, din 

cătunele Motruna și Orjani  

Valoare – 50,7 mii lei 

- Refacere drum comunal DC 56 și drumuri sătești pe o 

lungime de 0,55 km, în satul Valea Cătinei. 

Valoare -  46,47 mii lei 

Comuna 

CĂTINA 
227,13 



- Refacere drumuri sătești pe o lungime de 0,3 km, în satul 

Slobozia. 

Valoare - 25,35 mii lei 

- Refacere drumuri sătești pe o lungime de 0,2 km, în satul 

Zeletin. 

Valoare – 16,9 mii lei 

- Refacere drumuri sătești pe o lungime de 0,3 km, în satul 

Corbu. 

Valoare – 25,35 mii lei 

- Refacere zid de sprijin din gabioane de pe malul drept al 

râului Bâsca Chiojdului pe o lungime de 0,2 km în cătunul 

Tronari. 

Valoare – 37,01 mii lei 

6 

- Refacere drum sătesc pe o lungime de 1 km, în satul 

Cătiașu,. 

Valoare  – 101,15 mii lei 

- Consolidare DC 57, în punctul ”în prund la Ion Tache”, pe 

o lungime de aproximativ 70 ml.  

Valoare – 118,33 mii lei 

- Refacere drumuri sătești pe o lungime cumulată de 1 km, 

și refacere rigole pe o lungime de 0,6 km, în satul Poenițele 

Valoare – 145,4 mii lei 

Comuna 

CHIOJDU 
364,9 

7 
- Refacere drumurile sătești pe o lungime cumulată de 2,9 

km în satele Strezeni, Tisău, Pădureni, Izvoranu, 

Bărbuncești. 

Comuna 

TISĂU 
119 

8. 

- Refacere drum comunal DC 99 pe o lungime de 1 km în 

satul Coca Antimirești. 

Valoare – 61,6 mii lei 

- Refacere drum comunal DC 245 Lunca  - Smeești, pe o 

lungime de aproximativ 0,3 km, în cătunul Lunca. 

Valoare – 14,65 mii lei 

- Refacere drum comunal DC 98, pe o lungime de 

aproximativ 0,5 km, în satul Coca Niculești,. 

Valoare – 30,8 mii lei 

- Refacere strada Bazinului, în zona Izvorul Boului, pe o 

lungime de aproximativ 0,2 km, în satul Sârbești. 

Valoare – 11,22 mii lei 

- Refacere Strada Mare pe o lungime de aproximativ 0,3 km, 

în satul Podul Muncii. 

Valoare – 16,83 mii lei 

Comuna 

VINTILĂ 

VODĂ 

135,1 

9 - Refacere drum comunal DC 102 pe o lungime de 

aproximativ 10 ml, în zona Ocnelor, satul Plavățu. 

Comuna 

MÂNZĂLEȘTI 
11,64 

10. 

- Refacere drum sătesc pe o lungime cumulată de 0,5 km în 

satul Bâscenii de Sus. 

Valoare – 87,4 mii lei 

- Refacere drum sătesc Valea Ciudului pe o lungime 

cumulată de 0,3 km în satul Calvini. 

Valoare – 52,71 mii lei 

- Refacere drum sătesc Huma pe o lungime cumulată de 0,6 

km, în satul Bâscenii de Jos. 

Valoare – 110,43 mii lei 

- Refacere drum comunal DC 55 pe o lungime cumulată de 

0,4 km, în satul Frăsinet. 

Valoare – 69,96 mii lei  

- Refacere podeț din tuburi de pe DC 150 peste râul Bâsca 

Chiojdului, în satul Olari. 

Valoare – 29,47 mii lei 

Comuna 

CALVINI 
532,65 



- Refacere drumuri sătești pe o lungime cumulată de 

aproximativ 0,525 km, în satul Olari. 

Valoare – 110,27 mii lei 

- Refacere gabioane în zona punții pietonale pe o lungime 

de 25 ml, în satul Tulburea. 

Valoare – 72,41 mii lei 

 
TOTAL infrastructura locală 9.584,75 

 


