ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
”CONSOLIDARE DJ102B, DRAJNA, KM 5+200, JUDEȚUL PRAHOVA”
Având în vedere :
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova,

precum şi Raportul

nr. 13555 din 27.07.2015 al Direcţiei

Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii "Consolidare DJ102B, Drajna, km 5+200, județul Prahova”;
- Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 91, alin. 3, lit. f şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre :
Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
“Consolidare DJ102B, Drajna, km 5+200, județul Prahova”, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2 - Serviciul Gestiune documente și managementul calității va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere că a fost elaborată documentaţia tehnico-economică pentru
obiectivul de investiţii ”Consolidare DJ102B, Drajna, km 5+200, județul Prahova”, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre
alăturat.
Pe drumul județean DJ 102B ce traversează teritoriul administrativ al comunei
Drajna, la km 5+200, datorită faptului că zona prezintă potențial ridicat de alunecări de
teren, s-a declanșat un fenomen de cedare a platformei drumului pe întreaga lățime , cu
lungimi din ce în ce mai mari și cu diferențe de nivel de până la 0,25 m.
Lucrările de întreținere efectuate de Consiliul Județean Prahova până în prezent au
fost provizorii (completarea cu balast și piatră spartă a zonei tasate de pe partea carosabilă),
ceea ce nu a soluționat cauzele apariției alunecărilor de teren. În prezent, zona completată
prezintă denivelări și gropi datorită traficului auto, circulația auto desfășurânduse cu
dificultate, existând riscul producerii de accidente rutiere.
Astfel, se impun măsuri care să asigure stabilizarea corpului drumului, deoarece
agravarea situației ar putea duce la întreruperea circulației.
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RAPORT

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnicoeconomice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în
completare din bugetele locale, se aprobă de către Consiliul Judeţean Prahova.
Drept urmare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Consolidare DJ102B, Drajna, km
5+200, județul Prahova”, pe care îl avizăm favorabil.
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