ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind declararea utilității publice de interes județean a lucrării
“Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1-DN72-DJ156-Acces
municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi
Raportul nr. 8102 al Direcţiei Generale Tehnică și Patrimoniu, privind declararea
utilității publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații
rutiere între DN1-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor
Industriale”;
- În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2
alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin
Hotărârea Guvernului României nr. 53/2011, ale art. 36 alin. (7) lit. a) şi c), ale art.
91 alin. (6) lit. a) şi c) şi ale 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 declararea de utilitate publică de interes județean a lucrării
“Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1-DN72-DJ156-Acces municipiul
Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.
Art.2. Se aprobă elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării
etapizate a lucrării de utilitate publică de interes județean “Sistematizare nod de
comunicații rutiere între DN1-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești și zona
Parcurilor Industriale”.
Art.3. Se aprobă asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Ploiești, Comuna
Blejoi și Comuna Păulești, în vederea realizării în comun a proiectului de interes
public judeţean prevăzut la art. 1.

Art.4. Suma cu care va participa Judeţul Prahova la finanţarea investiţiei
prevăzute la art.1 (documentații tehnico-economice și execuție) va fi stabilită prin
hotărâre a Consiliului judeţean.
Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova să semneze
Contractele de asociere.
Art.6. Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 26 apr 2016
Nr.056

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind declararea utilitatii publice de interes judetean a lucrarii
“Sistematizare nod de comunicatii rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiesti si
zona Parcurilor Industriale”
In prezent, in zona de vest , accesul din si in municipiul Ploiesti se face din DN72 si DN1, prin
DJ156 (str. Gh. Gr. Cantacuzino), prin doua bretele, situate deoparte si de alta a centurii DN1, care asigura
intrarea si iesirea din centura. Aceste bretele suporta un trafic intens, tinand cont ca in zona sunt mari
unitati comerciale(Coca Cola,Bergenbier, Cardinal Motors, Auchan, Jumbo,Selgros). Prin aceste bretele
se asigura si accesul catre parcul industrial Ploiesti si parcul industrial West Park. Circulatia auto este
ingreunata atat din cauza pasajului peste CF de pe DJ156, care are doua benzi de circulatie, cate una pe
sens, precum si a punctelor de conflict de pe bretelele de acces in DN1.
Având in vedere situația existenta a traficului rutier din partea de vest a municipiului Ploiesti, in
zona nodului format din DN 72, DJ 156, centura DN 1, in vederea decongestionarii si desfasurarii in
siguranta a circulatiei in zona, se impune sistematizarea nodului de comunicatii rutiere intre DN1-DN72DJ156, precum si a accesului in municipiul Ploiesti si in zona Parcurilor Industriale.
Datorita complexitatii lucrarilor de sistematizare, acestea se vor desfasura in 5 etape:
1. Realizarea drumului de legatura DJ156 si DN1
2. Acces DN1-Ploiesti
3. Dublare pasaj actual DJ156-DN72
4. Interesctie DN1-DN72
5. Sistematizare parcare riverani
Lucrarile propuse au drept scop realizarea unei penetratii importante a municipiului Ploiesti, care va
permite desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta si confort. Acest obiectiv a fost demarat in anul
2003, cand s-a proiectat pasajul peste CF Bucuresti-Brasov.
Traseele propuse pentru accesul rutier din DN1 in municipiul Ploiesti, respectiv etapele 1 si 2 ale
acestui proiect, sunt amplasate pe teritoriul comunelor Blejoi si Paulesti, deschid o alternativa in relatia
municipiului Ploiesti cu DN1, imbunatatind circulatia, efectul imediat fiind fluidizarea circulatiei si
eliminarea punctelor de conflict din zona.
Deoarece lucrarile de sistematizare implica lucrari situate pe teritoriul mai multor unitati
administrative, respectiv Ploiesti, Blejoi si Paulesti si sunt de o complexitate deosebita, pentru o
gestionare corecta a tuturor etapelor, se impune declararea utilitatii publice de interes judetean a lucrarii
“Sistematizare nod de comunicatii rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiesti si
zona Parcurilor Industriale”.
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind declararea utilitatii publice de interes judetean a lucrarii
“Sistematizare nod de comunicatii rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiesti si
zona Parcurilor Industriale”
Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează declararea utilitatii publice de interes judetean a
lucrarii “Sistematizare nod de comunicatii rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiesti
si zona Parcurilor Industriale”.
Având in vedere situația existenta a traficului rutier din partea de vest a municipiului Ploiesti, in zona
nodului format din DN 72, DJ 156, centura DN 1, in vederea decongestionarii si desfasurarii in siguranta
a circulatiei in zona, se impune sistematizarea nodului de comunicatii rutiere intre DN1-DN72- DJ156,
precum si a accesului in municipiul Ploiesti si in zona Parcurilor Industriale.
Datorita complexitatii lucrarilor de sistematizare, acestea se vor desfasura in 5 etape:
6. Realizarea drumului de legatura DJ156 si DN1
7. Acces DN1-Ploiesti
8. Dublare pasaj actual DJ156-DN72
9. Interesctie DN1-DN72
10. Sistematizare parcare riverani
Deoarece lucrarile de sistematizare implica lucrari situate pe teritoriul mai multor unitati
administrative, respectiv Ploiesti, Blejoi si Paulesti si sunt de o complexitate deosebita, pentru o
gestionare corecta a tuturor etapelor, se impune declararea utilitatii publice de interes judetean a lucrarii
“Sistematizare nod de comunicatii rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiesti si
zona Parcurilor Industriale”.
În raport cu cele precizate, avizăm favorabil proiectul de hotarâre care respectă prevederile art. 97 din
Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Rodica Paraschiv

