ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
”REFACERE DJ 219 – ALUNECĂRI TEREN KM 16+050, L=40 M,
PREDEAL SĂRARI”
Având în vedere :
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 19365 din 19.10.2015 al
Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii ”Refacere DJ 219 – Alunecări teren km 16+050, L=40
m, Predeal Sărari”
- 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
”Refacere DJ 219 – Alunecări teren km 16+050, L=40 m, Predeal Sărari”,
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

Alunecările de teren produse pe drumul județean DJ 219, zona km 16+050 , comuna
Predeal Sărari au dus la secționarea și ruperea carosabilului pe o lățime de aproximativ 3 m
și o lungime de aproximativ 40 m, existând pericolul distrugerii drumului și întreruperea
circulației pe singura cale de acces catre satul Zâmbroaia.
Drept urmare, a fost elaborată documentația tehnico-economică pentru obiectivul de
investiții ”Refacere DJ 219-alunecări teren km 16+050, L=40 m, Predeal Sărari”.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre
alăturat.
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RAPORT

Având în vedere precipitațiile căzute în primăvara acestui an pe teritoriul comunei
Predeal Sărari și în urma observațiilor din teren efectuate de reprezentanții Consiliului
Județean Prahova, pe drumul județean DJ 219, km 16+050, s-a constatat faptul că s-au
produs alunecări de teren care au dus la secționarea și ruperea carosabilului pe o lățime de
aproximativ 3 m și o lungime de aproximativ 40 m. Circulația se desfășoara cu dificultate,
pe o singură bandă de circulație, existând pericolul iminent de distrugere a drumului
județean, fapt ce ar întrerupe singura cale de acces catre satul Zâmbroaia, comuna Predeal
Sărari (în această zonă locuiesc aproximativ 250 de persoane).
În consecință, pentru refacerea acestui sector de drum a fost elaborată documentația
tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”Refacere DJ 219-alunecări teren km
16+050, L=40 m, Predeal Sărari”.
În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice 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 ”Refacere DJ 219 – Alunecări teren km
16+050, L=40 m, Predeal Sărari”, pe care îl avizăm favorabil.
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