
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

“Modernizare  DJ 216 A, Ștefesti –Slanic, Km 3+360– Km 6+164 (2,804 km)” 
Având în vedere: 

 

Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader , Președinte al 

Consiliului  Județean  Prahova,  precum  și  Raportul  nr.    1837/23.01.2019    al 

Direcției Tehnice, privind aprobarea indicatorilor-economici ai obiectivului 

“Modernizare   DJ 216 A,   Ștefesti – Slanic,   Km 3+360 – Km 6+164 (2,804 

km)”. 
- prevederile art. 10  din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor  de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. f), art.97 și art.126 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezența hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

“Modernizare   DJ 216 A,   Ștefesti – Slanic,   Km 3+360 – Km 6+164 (2,804 

km)”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, HERMINA 

ADI BÎGIU 
 

 
Ploiești, 30 ianuarie 2019 

 Nr. 006 



ROMÂNIA                                                                                               ANEXĂ la 

JUDEȚUL PRAHOVA                                                                            Hotărârea nr. …………… 

CONSILIUL  JUDEȚEAN                                                                      din……………………… 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

“Modernizare  DJ 216 A,  Ștefesti – Slanic,  Km 3+360 – Km 6+164 (2,804 km)” 
 

 

BENEFICIAR:                                                           Județul Prahova 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ :                     Consiliul Județean Prahova 

AMPLASAMENT :  COMUNA ȘTEFEȘTI: KM 3+360 – KM 4+180 (0,820 km) 

        ORAȘUL SLĂNIC: KM 4+180 – KM 6+164 (1,984 km) 

INDICATORI ECONOMICI :   Valoarea investiției (inclusiv TVA) : 20.311.394,43 lei 

                                                        Din care C+M (inclusiv TVA) : 17.919.290,27 lei 

 

EȘALONARE  INVESTIȚIE: 

  ANUL I : INV/C+M  : 8.131.960,16 lei/ 6.897.982,29 lei  

  ANUL II : INV/C+M : 10.100.228,27 lei/ 9.137.949,78 lei  

                      ANUL III : INV/C+M : 2.079.206 lei/ 1.883.358,20 lei 

 

INDICATORI TEHNICI :    
- Suprafață drum: Aprox. 24.300 mp       
- Categoria de importanță: C 

- Lungime drum: 2,804 km   

                                 - Tronson Ștefești km 3+360 – km 4+180 : 0,820 km; 

                                -  Tronson Slănic km 4+180 – km 6+164 : 1,984 km; 

- Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m 

-- Lățime bandă de încadrare: 2 x 0,25 m 

- Lățime acostamente: 2 x 0,75; 

- Structură rutieră propusă:  

                       - Tronson Ștefești km 3+360 – km 4+180: - Strat de fundație din pământ stabilizat – 10 cm 

                                                                                              - Strat de fundație din balast – 25 cm 

                                                                                               - Strat de bază din piatră spartă – 15 cm 

                                                                                               - Strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 – 6 cm 

                                                                                               - Strat de uzură BA 16 rul 50/70 – 4 cm 

 
                        - Tronson Slănic km 4+180 – km 6+164:  - Balast stabilizat cu lianți hidraulici – 20 cm 

                                                                                                   - Strat de fundație din balast – 20 cm 

                                                                                                   - Strat de bază din piatră spartă – 15 cm 

                                                                                                   - Strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 – 6 cm 

                                                              - Strat de uzură BA 16 rul 50/70 – 4 cm 

- Podețe : 9 buc. 

- Lucrari de consolidare : Tronson Slănic km 4+180 – km 6+164:  

                                           - îmbunătățire teren fundare 

                                    - rigole ranforsate 

                                     - ziduri de sprijin cu fundație de suprafață 

                                 - structură de sprijin pe piloți forați Ø300 mm 



 

- Semnalizare rutieră: - table indicatoare – 50 buc. 

                                      - marcaje rutiere longitudinale – 5,69 km echiv. 
                                              - marcaje rutiere transversal – 125 mp 

 

DURATA DE REALIZARE :                24 luni    

              

FINANȚAREA OBIECTIVULUI:      bugetul județului  

                                                                 2019 - 8.131.960,16  lei  

                                                                              2020 - 10.100.228,27  lei 

     2021 - 2.079.206  lei  
 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Drumul județean DJ 216 A,  incepe  din DJ 101 T, in zona satului Livadea, comuna Varbilau si se 

dezvolta spre nord prin comuna Stefesti, si se termina in DJ 102 orasul Slanic.DJ 216A prezinta 3 

tronsoane, dupa cum urmeaza: 

- Km 0+000- km 0+595 , pe teritoriul administrativ al comunei Varbilau; 

- Km 0+595 – km 4+180, pe teritoriul administrativ al comunei Stefesti; 

- Km 4+180 – km 6+164, pe teritoriul administrativ al orasului Slanic; 

 

Incepand de la km 3+360, pe teritoriul administrativ al comunei Stefesti, sistemul rutier existent este la 

nivel de pamant si pietris cu gropi.  Starea tehnica se prezinta astfel: fara capacitate portanta 

corespunzatoare pentru preluarea unui trafic rutier, apa stagneaza pe partea carosabila, exista 

numeroase denivelari si gropi, podetele de descarcare transversala a apelor meteorice lipsesc. Sunt 

necesare lucrari de modernizare a tronsonului de drum, care va asigura  o circulatie rutiera in conditii de 

siguranta indiferent de starea vremii si de cantitatile de precipitatii. 

Incepand de la km 4+180, pe teritoriul administrativ al orasului Slanic, sistemul rutier este la  

nivel de pamant si pietris, cu gropi, zone unde apa balteste si fara pante corespunzatoare spre exterior. 

Circulatia auto se desfasoara foarte prost din cauza gropilor, noroiului pe perioada ploioasa, a prafului, 

etc. Spre zona impadurita a tronsonului de drum, au fost identificate paraie care traverseaza drumul, fara 

a fi amenajate cu podete, astfel structura rutiera este in aceste locuri la nivel de pamant.In interiorul 

localitatii, sunt evidentiate santuri pereate din beton. Pe alocuri, santurile si podetele sunt colmatate. Sunt 

necesare lucrari de modernizare si de consolidare a tronsonului de drum KM 4+180 – KM 6+164 (1,984 

km). 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificarile și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiții noi , a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de 

către Consiliul Județean Prahova. 

Având în vedere că au fost realizate documentații tehnico-economice(DALI) aferente obiectivului 

“Modernizare  DJ 216 A,  Ștefesti – Slanic,  Km 3+360 – Km 6+164 (2,804 km)”, Comuna Ștefesti: Km 

3+360 – Km 4+180 (0,820 km), Orasul Slanic: Km 4+180 – Km 6+164 (1,984 km), propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

PREȘEDINTE 

BOGDAN ANDREI TOADER 



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 1837/23.01.2019 

 

RAPORT 

 

Drumul județean DJ 216 A,  incepe  din DJ 101 T, in zona satului Livadea, comuna Varbilau si se 

dezvolta spre nord prin comuna Stefesti, si se termina in DJ 102 orasul Slanic.DJ 216A prezinta 3 

tronsoane, dupa cum urmeaza: 

- Km 0+000- km 0+595 , pe teritoriul administrativ al comunei Varbilau; 

- Km 0+595 – km 4+180, pe teritoriul administrativ al comunei Stefesti; 

- Km 4+180 – km 6+164, pe teritoriul administrativ al orasului Slanic; 

Incepand de la km 3+360, pe teritoriul administrativ al comunei Stefesti, sistemul rutier existent este la 

nivel de pamant si pietris cu gropi.  Starea tehnica se prezinta astfel: fara capacitate portanta 

corespunzatoare pentru preluarea unui trafic rutier, apa stagneaza pe partea carosabila, exista 

numeroase denivelari si gropi, podetele de descarcare transversala a apelor meteorice lipsesc. Sunt 

necesare lucrari de modernizare a tronsonului de drum, care va asigura  o circulatie rutiera in conditii de 

siguranta indiferent de starea vremii si de cantitatile de precipitatii. 

Incepand de la km 4+180, pe teritoriul administrativ al orasului Slanic, sistemul rutier este la  

nivel de pamant si pietris, cu gropi, zone unde apa balteste si fara pante corespunzatoare spre exterior. 

Circulatia auto se desfasoara foarte prost din cauza gropilor, noroiului pe perioada ploioasa, a prafului, 

etc. Spre zona impadurita a tronsonului de drum, au fost identificate paraie care traverseaza drumul, fara 

a fi amenajate cu podete, astfel structura rutiera este in aceste locuri la nivel de pamant.In interiorul 

localitatii, sunt evidentiate santuri pereate din beton. Pe alocuri, santurile si podetele sunt colmatate. Sunt 

necesare lucrari de modernizare si de consolidare a tronsonului de drum KM 4+180 – KM 6+164 (1,984 

km). 

Drept urmare a fost realizate documentații tehnico-economice (DALI) aferente obiectivului 

“Modernizare  DJ 216 A,  Ștefesti – Slanic,  Km 3+360 – Km 6+164 (2,804 km)”, Comuna Ștefesti: Km 

3+360 – Km 4+180 (0,820 km), Orasul Slanic: Km 4+180 – Km 6+164 (1,984 km). 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificarile și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi , 

a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale , se aprobă de către Consiliul 

Județean Prahova. 

Drept urmare a fost inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții  “Modernizare  DJ 216 A,  Ștefesti – Slanic,  Km 3+360 – Km 6+164 

(2,804 km)”, Comuna Ștefesti: Km 3+360 – Km 4+180 (0,820 km), Orasul Slanic: Km 4+180 – Km 6+164 

(1,984 km), pe care îl avizăm favorabil. 

 

 

Director Executiv, 

       Corneliu Adrian Ioniță 
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