
T
ermenele de execuþie ale obiecti-

velor de investiþii care se imple-
menteazã la nivelul Consiliului Ju-
deþean (CJ) Buzãu, au fost prelun-
gite, de la declararea pandemiei de
Covid-19, ne-a transmis Petre Ema-

noil Neagu, preºedintele CJ Buzãu, menþionând,
însã, cã activitatea instituþiei nu a fost afectatã
de criza sanitarã.

Conform domniei sale, domeniul prioritar de
investiþii este infrastructura rutierã, iar obiective-
le aflate în derulare din fonduri europene sunt
stimularea mobilitãþii la nivel regional prin mo-
dernizarea infrastructurii rutiere de transport pe
tronsonul limitã judeþ Brãila - Robeasca - Vadu
Paºii (E85), judeþul Buzãu ºi modernizarea DJ
203K, km 28+000-75+000, Mãrãcineni-Podul
Muncii, judeþul Buzãu.

Cea mai mare lucrare de investiþii care urmea-
zã sã fie scoasã la licitaþie este Stimularea mobili-
tãþii la nivel regional prin modernizarea infra-
structurii rutiere de transport pe tronsonul Vinti-

lã Vodã - Plaiul Nucului, judeþul Buzãu.
Cele mai importante proiecte de investiþii afla-

te în execuþie sunt:
- Stimularea mobilitãþii la nivel regional prin

modernizarea infrastructurii rutiere de transport
pe transonul limitã judeþ Brãila - Robeasca -
Vadu Paºii (E85), judeþul Buzãu;

- Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000,
Mãrãcineni-Podul Muncii, judeþul Buzãu;

- Reabilitarea drumului judeþean DJ 203 L, km
29+400-50+000, Cozieni-Boziaru-Brãieºti, jud.
Buzãu;

- Modernizarea DJ 204C, km 60+000-84+500,
limita judeþ VR-Bisoca-Sãruleºti-Vintilã Vodã;

Refacerea podului peste râul Buzãu, sat Vadu
Paºii - extravilan, com. Vadu Paºii;

-Modernizarea DJ 220, km 7O+000 - 78+500,
Buda-Valea Salciei;

-Reabilitarea DJ 102C, Buda Crãciuneºti, km
33+832 - 45+209, limitã judeþ Prahova - Buda
Crãciuneºti - Scãriºoara - Bãrãºti (DN10).

Sursa citatã ne-a mai spus cã proiectele de in-

vestiþii ce se vor demara în acest an sunt stimula-
rea mobilitãþii 1a nivel regional prin moderniza-
rea infrastructurii rutiere de transport pe tronso-
nul Vintilã Vadã - Plaiul Nucului, judeþul Buzãu ºi
modernizarea DJ 216, km 0+000-4+700, DN 22
Lunca-Mãcrina-Nicoleºti;

Avizele necesare pentru implementarea inves-
tiþiilor sunt foarte multe, unele nesemnificative,
iar obþinerea acestora necesitã timp ºi bani, su-
bliniazã domnul Neagu. Preºedintele CJ Buzãu
ne-a precizat, printre altele, cã, din cauza lipsei
fondurilor, unele investiþii nu pot fi puse în exe-
cuþie, avizele expirând pânã la obþinerea autori-
zaþiei de construire. Reluarea obþinerii lor înse-
amnã alt consum de timp ºi bani. În acest con-
text, în primul rând este nevoie sã se analizeze
posibilitatea avizãrii mai rapide a investiþiilor
instituþiei, conform unei proceduri mai simplifi-
cate la nivelul companiilor de mediu ºi apã.
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Pandemia a prelungit
termenele de execuþie ale
investiþiilor din judeþul Buzãu


