
CONSILIUL JUDEÞEAN BUZÃU:

"Procedurile din cadrul legii
achiziþiilor provoacã întârzieri

în demararea proiectelor"
Consiliul Judeþean (CJ) Buzãu are

în derulare mai multe obiective de

investiþii, atât din fonduri europene,

cât ºi prin Programul Naþional de

Dezvoltare Localã ºi din bugetele lo-

cal ºi de stat.

Printre cele desfãºurate din fondu-

ri europene, se numãrã:

- Stimularea mobilitãþii la nivel re-

gional prin modernizarea infrastruc-

turii rutiere de transport pe tronso-

nul limitã judeþ Brãila - Robeasca -

Vadu Paºii (E85), judeþul Buzãu;

- Modernizarea DJ 203H, km

16+000-25+500, Buda - Alexandru

Odobescu- limita judeþului Vrancea,

judeþul Buzãu;

- Modernizare DJ 203K, km

38+000-75+000, Mãrãcineni-Podul

Muncii, judeþul Buzãu;

- Eficientizarea energeticã a Cen-

trului ªcolar pentru Educaþie Incluzi-

vã Buzãu;

- Eficientizarea energeticã a clãdirii

dermato venerice - compartiment al

Spitalului Judeþean Buzãu;

- Restaurarea, conservarea ºi mo-

dernizarea imobilului situat în muni-

cipiul Buzãu, B-dul Nicolae Bãlcescu,

nr. 40, în vederea înfiinþãrii Centrului

Muzeal I.C. Brãtianu;

- Consolidare, restaurare ºi dotare

Biblioteca Judeþeanã "Vasile Voicu-

lescu" Buzãu.

Prin Programul Naþional de Dez-

voltare Localã, CJ Buzãu deruleazã

urmãtoarele proiecte:

- Reabilitare drum judeþean DJ

203L, km 17+200-29+400, Pârscov-

Cozieni;

- Refacere pod peste râul Buzãu, sat

Vadu Paºii-extravilan, com. Vadu Paºii.

Din bugetul local ºi bugetul de

stat, sunt în desfãºurare:

- Modernizarea DJ 203A, km 13+300

- 15+000, Mãrgãriteºti - Batogu;

- Reabil itarea DJ 203A, km

15+OOO - 22+OOO, Batogu - Mur-

geºti - Livada;

- Modernizarea DJ 220, km 70+000

- 78+500, Buda-Valea Sãlciei;

- Construirea sãlii multifuncþionale

cu gradene ºi funcþiuni conexe pen-

tru persoanele cu dizabilitãþi;

- Construirea blocului de Iocuinþe

de serviciu, B-dul Gãrii, nr.8, munici-

piul Buzãu.

Obiectivele care se aflã în curs de

evaluare sunt:

- Reabilitarea drumului judeþean

DJ 203L, km 29+400-50+DOO, Co-

zieni-Bozioru-Brãieºti, jud, Buzãu;

- Modernizarea DJ 204C, km

60+000-84+500, lim jud VR-Bisoca-

SãruIeºti-Vintilã Vodã;

- Extinderea ºi dotarea Unitãþii de

Primiri Urgenþe a Spitalului Judeþean

de Urgenþã Buzãu.

Conform sursele citate, din punctul

de vedere al obstacolelor legislative,

procedurile din cadrul legii achiziþii-

lor provoacã întârzieri în demararea

proiectelor, fiind cazuri când contes-

taþiile au întârziat cu peste 24 luni

pentru implementarea unui proiect.
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