ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind pregătirea şi promovarea proiectului
„Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea nr.2
a Regiunii Sud Muntenia – traseul 3 – tronsonul Prahova – DJ100H-Mizil, Gura
Vadului, Glod, limită judeţ Buzău (PH)”,
de către Consiliul Judeţean Prahova
Având în vedere:
Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul
Mircea Cosma şi Raportul nr. 3437/24.02.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare
Externă prin care se propune pregătirea şi promovarea proiectului „Modernizarea şi
reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea nr.2 a Regiunii Sud Muntenia
– traseul 3 – tronsonul Prahova – DJ100H-Mizil, Gura Vadului, Glod, limită judeţ
Buzău (PH)”, de către Consiliul Judeţean Prahova.
Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr.1 din 2015
privind aprobarea listei de proiecte prioritare pentru care vor fi întocmite cereri de
finanţare în cadrul POR 2014-2020 - Axa Prioritară 6;
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 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 pregătirea şi promovarea proiectului „Modernizarea şi
reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea nr.2 a Regiunii Sud
Muntenia – traseul 3 – tronsonul Prahova – DJ100H-Mizil, Gura Vadului, Glod,
limită judeţ Buzău (PH)”, de către Consiliul Judeţean Prahova, în vederea obţinerii de
finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Axa
prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” - Prioritatea
de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Mihail Pavel
Ploieşti, 30 mar 2016
Nr.044

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
privind pregătirea şi promovarea proiectului
„Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea nr.2 a
Regiunii Sud Muntenia – traseul 3 – tronsonul Prahova – DJ100H-Mizil, Gura Vadului,
Glod, limită judeţ Buzău (PH)”,,
de către Consiliul Judeţean Prahova
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională” - Prioritatea de investitii 6.1 „Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale”, are ca obiectiv specific cresterea gradului de accesibilitate
a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor
judetene.
Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite următoarele tipuri de
activități orientative pentru traseele compuse din drumuri județene care asigură conectivitatea
directă/indirectă sau drumuri județene care asigură conectivitatea directă / indirectă:
Activități principale:
a. modernizarea si reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea
vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și
podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public) care asigura conectivitatea,
directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate
direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum
național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum
județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
b. construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face
parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte
elemente pentru creșterea siguranței circulației.
c. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru
asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi
construirea pasarelelor pietonale;
Activități conexe:
a. construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean;
b. realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee
pietonale și piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica
verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
c. realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și
consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului
respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de
schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc .
Pentru stabilirea acestor proiecte prioritare de modernizare a drumurilor din regiunea
noastră cu fonduri din viitorul Program Operațional Regional 2014 — 2020, au fost organizate
o serie de întâlniri cu reprezentanții Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecție

a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia pentru 2014 — 2020, precum si la nivelul
conducerii consiliilor judetene din Regiunea Sud Muntenia.
Astfel, cele patru trasee din regiunea Sud Muntenia propuse pentru finanțare prin
Programul Operational Regional 2014 - 2020 - Prioritatea nr.2- totalizează aproximativ 221 de
kilometri lungime, acestea fiind următoarele:
- Traseul 1: DJ 503 – Giurgiu, Toporu, limita judet Teleorman (GR); Lungime aproximativa
28 km.
- Traseul 2: DJ 503 –limita judet Teleorman, Selaru, Fierbinti; DJ611-Fierbinti, Visina,
petresti, DN61(B); DJ503- limita judet Dambovita, Rociu, Oarja, Catanele (AG). Lungime
aproximativa 70 km.
- Traseul 3: DJ100H- Mizil, Gura Vadului, Glod, limită judeţ Buzău (PH); Lungime
aproximativa 20 km.
- Traseul 4: DJ201-DN2, Cosereni, Axintele, Orezu (IL); DJ 313-limita judet Ialomita,
Sapunari; DJ305-Sapunari, Lehliu Sat, Lunca; DJ201B-Lunca, ulmeni, DN31 (CL). Lungime
aproximativa 103 km.
Având în vedere necesitatea reabilitării, extinderii şi modernizării infrastructurii
judetene, se propune pregatirea si promovarea proiectului „Modernizarea şi reabilitarea
drumurilor judeţene identificate în Prioritatea nr.2 a Regiunii Sud Muntenia – traseul 3 –
tronsonul Prahova – DJ100H-Mizil, Gura Vadului, Glod, limită judeţ Buzău (PH)”de către
Consiliul Judeţean Prahova.
Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
MIRCEA COSMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă
Nr. 3437/ 24.02.2016

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind pregătirea si promovarea proiectului
„Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea nr.2 a

Regiunii Sud Muntenia – traseul 3 – tronsonul Prahova – DJ100H-Mizil, Gura Vadului,
Glod, limită judeţ Buzău (PH)”,
de către Consiliul Judeţean Prahova
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională” - Prioritatea de investitii 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”,
are ca obiectiv specific cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in
proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.
Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite următoarele tipuri de activități
orientative pentru traseele compuse din drumuri județene care asigură conectivitatea directă/indirectă
sau drumuri județene care asigură conectivitatea directă / indirectă:
Activități principale:
a. modernizarea si reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei,
siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la
proprietăți - aflate în domeniul public) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau
trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri
județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T,
construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri
expres.
b. construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din
drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru
creșterea siguranței circulației.
c. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru
asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi construirea
pasarelelor pietonale;
Activități conexe:
a. construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean;
b. realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee pietonale și
piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru
treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
c. realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de
versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele
generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze
excepționale) – inundații, viscol etc .
Pentru stabilirea acestor proiecte prioritare de modernizare a drumurilor din regiunea noastră cu
fonduri din viitorul Program Operațional Regional 2014 — 2020, au fost organizate o serie de întâlniri
cu reprezentanții Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale
regiunii Sud Muntenia pentru 2014 — 2020, precum si la nivelul conducerii consiliilor judetene din
Regiunea Sud Muntenia.

Avand in vedere noul mod de abordare la nivelul Uniunii Europene a acestui tip de proiecte, in
cadrul intalnirilor, Consiliul Judetean Prahova a propus ca proiect prioritar pentru Prioritatea 2
urmatorul traseu:
Modernizare DJ 100 H:

-Traseul: Mizil (DN 1 B) – Gura Vadului – Tohani – Jugureni – Marginea Pădurii – Valea Unghiului –
Glod – Limită judeţ Buzău; Km 0+000 – km 19+840; Lungime traseu: 19,840 km;
-Obiectivul (scopul) proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere va duce la dezvoltarea zonei din
estul judeţului Prahova, din punct de vedere agro-industrial, viticol şi turistic, având în vedere că
drumul judeţean DJ 100 H reprezintă un tronson din „Drumul vinului”. Zona are un caracter
preponderant viticol, pe traseul drumului judeţean aflându-se amplasate podgorii si cramele
Domeniului Tohani. Traseul propus modernizării asigură conectivitatea cu reţeaua TEN-T prin
intermediul drumului European E 577 (DN 1 B). De asemenea, DJ 100 H asigură legătura şi cu drumul
national DN 10 (judeţul Buzău).
-Bugetul aproximativ (în mil. Euro): 6,929 milioane euro;
-Populaţia deservită direct = 19.832 locuitori – oraş Mizil, comunele Gura Vadului, Jugureni, Lapoş
(sat Glod), la care se adaugă locuitorii din judeţul Buzău.
Hotărârea nr.1/2015 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia din acest an
a vizat aprobarea listei de proiecte prioritare ce urmează să fie propuse spre finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional (POR) 2014 — 2020, Axa prioritară 6 'Stimularea mobilității
regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T' din viitorul POR 2014 —
2020.
Odată cu adoptarea hotărârii, a fost aprobată și harta cu drumurile prioritare ce vor fi finanțate din
POR. Prioritizarea s-a făcut ținând cont de legăturile la reteaua europeana TEN-T și, de asemenea, de
Master Planul General de Transport al României. Astfel, cele patru trasee din regiunea Sud Muntenia
propuse pentru finanțare prin POR 2014 — 2020, Prioritatea nr.2, totalizează aproximativ 221 de
kilometri lungime, acestea fiind următoarele:
- Traseul 1: DJ 503 – Giurgiu, Toporu, limita judet Teleorman (GR); Lungime aproximativa 28 km.
- Traseul 2: DJ 503 –limita judet Teleorman, Selaru, Fierbinti; DJ611-Fierbinti, Visina, petresti,
DN61(B); DJ503- limita judet Dambovita, Rociu, Oarja, Catanele (AG). Lungime aproximativa 70
km.
- Traseul 3: DJ100H- Mizil, Gura Vadului, Glod, limită judeţ Buzău (PH); Lungime aproximativa 20
km.
- Traseul 4: DJ201-DN2, Cosereni, Axintele, Orezu (IL); DJ 313-limita judet Ialomita, Sapunari;
DJ305-Sapunari, Lehliu Sat, Lunca; DJ201B-Lunca, ulmeni, DN31 (CL). Lungime aproximativa 103
km.
Prezentam anexat harta cu Conectivitatea TEN-T in Regiunea Sud Muntenia – Prioritatea nr. 2.
Pentru pregătirea si promovarea proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene
identificate în Prioritatea nr.2 a Regiunii Sud Muntenia – traseul 3 – tronsonul Prahova –
DJ100H-Mizil, Gura Vadului, Glod, limită judeţ Buzău (PH)”, este necesară aprobarea prin
hotărâre a Consiliului Judeţean a ideii de proiect, în vederea pregătirii documentaţiei solicitată prin
Ghidul Solicitantului.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respectă prevederile Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
Nicolae Marius Constantin

