
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 111/2021 privind 

aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, 

Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” 
 
 
 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 6308/15.03.2022 al Președintelui Consiliului 
Județean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu și Raportul comun al Direcției 
Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Tehnice nr. 6309/15.03.2022 la 
proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 
111/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea 
Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”; 
 - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 262/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 102I, Valea 
Doftanei, judeţul Prahova - Brădet, judeţul Braşov”; 
 - Hotărârea Consiliului Județean nr. 111/2021 privind aprobarea încheierii 
unui Protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, 
Județul Brașov”; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. l) și alin. (7) 
lit. a) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 111/2021 

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, 
Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”, prin înlocuirea Anexei prevăzută la art. 1 
al Hotărârii Consiliului Județean Prahova mai sus menționate, cu Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 

111/2021 rămân neschimbate. 
Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 16 martie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 6308/15.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 

111/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea 

Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” 
 
 

Dezvoltarea durabilă și echilibrată a județului Prahova reprezintă pentru Consiliul 
Judeţean dezideratul fundamental al activității sale, astfel încât această entitate 
administrativă a României să devină o zonă competitivă la nivel regional, național și 
european, cu o economie dinamică şi diversificată. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 111/2021 s-a aprobat încheierea unui 
Protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”. 

Infrastructura rutieră nou înființată va fi clasificată în categoria drumurilor județene, 
conform Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin identificarea soluțiilor alternative de circulație 
în zona superioară a județului Prahovei răspunde atât necesităţii de preluare a traficului 
aglomerat de pe DN 1 (Valea Prahovei) și DN1A (Valea Teleajenului), valorificării 
potenţialului turistic al Văii Doftanei, precum şi dezvoltării economice pentru o zonă 
transregională importantă. 

Se va asigura o legătură rutieră facilă între două judeţe dezvoltate puternic economic, 
Prahova şi Braşov, realizând tranzitul de persoane şi marfă, materii prime, materiale, resurse 
energetice, forţă de muncă. 

Crearea unei infrastructuri moderne reprezintă primul pas în cadrul procesului de 
dezvoltare locală, vizând creșterea gradului de atractivitate a zonei. 

Construirea și întreținerea unei infrastructuri rutiere de bună calitate, în cadrul acestui 
obiectiv de investiții, are un efect multiplicator ce creează numeroase locuri de muncă și 
impulsionează dezvoltarea economică. 

Zona are o dezvoltare economică cu precădere agro-silvică şi de creştere a animalelor 
şi un potenţial turistic cu o dezvoltare impresionantă. Modernizarea traseului determină 
stabilitatea şi dezvoltarea demografică, dezvoltarea economică, preponderent zootehnică şi 
turistică, dezvoltarea culturală prin accesul facil într-o zonă cu tradiţie şi specificitate 
ocupaţională. 

Infrastructura rutieră modernizată și reabilitată prin acest obiectiv de investiții 
constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai decent și 
pentru dezvoltarea economică a comunităților din zonă. 

Principalii beneficiari ai obiectivului de investiții sunt utilizatorii traseului creat, atât 
cei din zonă, cât și cei aflați în tranzit, care beneficiază în mod direct de îmbunătățirea 
condiției tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determină condiții superioare de circulație. 

Aceste condiții de circulație optime conduc la: 
• Îmbunătățirea stării tehnice a infrastructurii rutiere prin: 



 Reducerea uzurii autovehiculelor și reducerea timpilor de deplasare pentru 
persoane; 

 Reducerea costurilor determinate de accidente rutiere; 
 Reducerea costurilor legate de mediul înconjurător; 
 Reducerea timpului de transport a mărfurilor. 
• Creșterea nivelului de trai al populației din localitățile traversate de traseul 

propus: 
 Asigurarea accesului la serviciile publice și de sănătate; 
 Crearea locurilor de muncă temporare pe perioada de realizare a investiției; 
 Creșterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit; 
 Creșterea volumului investițiilor atrase; 
 Dezvoltarea potențialului agroturistic și a veniturilor populației din zonă. 
• Alte beneficii socio-economice: 
 Realizarea investiției va contribui la reducerea șomajului local; 
 Creșterea valorii terenului și imobilelor prin creșterea atractivității localităților. 
Prin obiectivele stabilite, realizarea investiției se încadrează în politicile de dezvoltare 

regională și națională, care urmăresc dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în vederea 
reducerii decalajului economic, va facilita cooperarea interregională şi va contribui 
semnificativ la creşterea competitivităţii firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă din judeţele 
Prahova și Brașov. 

Toată lucrarea va asigura un nivel de siguranță adecvat, atât pentru participanții la 
trafic, cât și pentru pietoni, iar lucrările propuse vor fi conform normativelor legislației în 
vigoare. 

În conformitate cu Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova, în cadrul 
analizei deficiențelor infrastructurii de transport, este identificat un grad ridicat de 
aglomerare a arterelor principale. 

În Modelul Protocolului de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 111/2021 nu au fost detaliate toate modalitațile de colaborare și 
responsabilitățile părților. 

În consecință, pentru realizărea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare 
DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” și pentru a se atinge 
interesul comun atât din punctul de vedere al creșterii gradului de confort al locuitorilor din 
zonă, precum și reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător, se impune 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 111/2021 privind aprobarea încheierii unui 
Protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 111/2021 privind aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul 
Brașov”, pentru o dezvoltare echilibrată a județului, prin promovarea prioritară a investițiilor 
relevante în domeniul infrastructurii rutiere. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr. 6309/15.03.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 
111/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea 

Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6308/15.03.2022 al Președintelui 
Consiliului Județean Prahova, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 111/2021 privind aprobarea încheierii unui 
Protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”: 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 111/2021 s-a aprobat încheierea unui 
Protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”. 

Drumul județean DJ 102I pornește din localitatea Câmpina și trece prin Plaiul 
Câmpinei – Lunca Mare – Seciuri – Teșila – Trăisteni – limita județului Brașov și face 
legatura cu DN 1A la Șanțuri. Astfel acest drum face legatura între DN1 și DN1A, respectiv 
între Câmpina și Săcele, putând deveni o alternativă pentru DN1 București – Brașov. 

Drumul județean DJ 102I reprezintă un traseu strategic care face legătura între partea 
de sud a țării (județul Prahova) și partea centrală (județul Brașov), traversând munții Baiului 
(Gârbova) prin pasul Predeluș (altitudine 1285 m). 

Drumul județean DJ 102I se desfășoară între km 37+620 și km 63+256,08, în lungime 
totală de L=25.636,08 ml. La km 50+820,38 este limita între județele Prahova și Brașov. 

Traseul drumului județean DJ 102I care se reabilitează și se modernizează se împarte 
în 2 tronsoane, astfel: 
• Tronsonul 1 aflat pe raza județului Prahova între km 37+620 și km 50+820,38 (limita 
județului Brașov), în lungime de 13.200,38 ml; 
• Tronsonul 2 aflat pe raza județului Brașov între km 50+820,38 (limita județului 
Prahova) și km 63+256,08, în lungime totală de 12.435,7 ml. 

Infrastructura rutieră nou înființată va fi clasificată în categoria drumurilor județene, 
conform Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin identificarea soluțiilor alternative de circulație 
în zona superioară a județului Prahovei răspunde atât necesităţii de preluare a traficului 
aglomerat de pe DN1 (Valea Prahovei) și DN1A (Valea Teleajenului), valorificării 
potenţialului turistic al Văii Doftanei, precum şi dezvoltării economice pentru o zonă 
transregională importantă. 



Se va asigura o legătură rutieră facilă între două judeţe dezvoltate puternic economic, 
Prahova şi Braşov, realizând tranzitul de persoane şi marfă, materii prime, materiale, resurse 
energetice, forţă de muncă. 

Crearea unei infrastructuri moderne reprezintă primul pas în cadrul procesului de 
dezvoltare locală, vizând creșterea gradului de atractivitate a zonei. 

Construirea și întreținerea unei infrastructuri rutiere de bună calitate, în cadrul acestui 
obiectiv de investiții, are un efect multiplicator ce creează numeroase locuri de muncă și 
impulsionează dezvoltarea economică. 

Zona are o dezvoltare economică cu precădere agro-silvică şi de creştere a animalelor 
şi un potenţial turistic cu o dezvoltare impresionantă. Modernizarea traseului determină 
stabilitatea şi dezvoltarea demografică, dezvoltarea economică, preponderent zootehnică şi 
turistică, dezvoltarea culturală prin accesul facil într-o zonă cu tradiţie şi specificitate 
ocupaţională. 

Infrastructura rutieră modernizată și reabilitată prin acest obiectiv de investiții 
constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai decent și 
pentru dezvoltarea economică a comunităților din zonă. 

Realizarea acestui obiectiv de investiții va conduce la realizarea alternativelor viabile 
de acces în zonele de interes ale județelor Prahova și Brașov, fiind de maximă importanță 
mai ales în contextul dezvoltării potențialului turistic al zonei, astfel construirea și 
întreținerea unei infrastructuri rutiere de bună calitate din cadrul acestui obiectiv de investiții 
au un efect multiplicator ce vor conduce la o dezvoltare economică importantă. 

Infrastructura rutieră propusă va fi construită în conformitate cu normele si 
normativele în vigoare. Traversarea obstacolelor se va realiza prin poduri sau pasaje, 
dimensionate la un trafic corespunzator, iar eventualele probleme de stabilitate a malurilor, 
rambleelor, respectiv debleelor se va asigura prin lucrări de consolidare și amenajări de 
cursuri de apă. 

Toată lucrarea va asigura un nivel de siguranță adecvat atât pentru participanții la 
trafic, cât și pentru pietoni, iar lucrările propuse vor respecta normele și legislația în vigoare. 

Prin realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea 
Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” se previzionează obținerea 
următoarelor efecte pozitive: 

• Fluidizarea circulației pentru toate categoriile de vehicule; 
• Reducerea timpului de călătorie și creșterea vitezei medii de deplasare pentru 

asigurarea legăturii; 
• Îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier; 
• Reducerea numărului de accidente; 
• Reducerea emisiilor de poluanți și a impactului negativ asupra mediului urban, prin 

creșterea fluenței traficului; 
• Îmbunătățirea confortului în timpul călătoriei; 
• Creșterea atractivității zonei și atragerea de noi investitori. 
Oportunitatea, necesitatea și urgența realizării acestei investiții în infrastructura 

rutieră de interes județean, este dată de încărcarea excesivă a structurii rutiere existente, care 
sufocă traficul pe DN 1 și DN 1A. 

În conformitate cu Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova, în cadrul 
analizei deficiențelor infrastructurii de transport, este identificat un grad ridicat de 
aglomerare a arterelor principale. 

În Modelul Protocolului de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 111/2021 nu au fost detaliate toate modalitațile de colaborare și 



responsabilitățile părților. 
În consecință, pentru realizărea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare 

DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” și pentru a se atinge 
interesul comun atât din punctul de vedere al creșterii gradului de confort al locuitorilor din 
zonă, precum și reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător, se impune 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 111/2021 privind aprobarea încheierii unui 
Protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”. 

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre, care 
respectă prevederile legale în vigoare, privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
nr. 111/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul 
Prahova - Brădet, Județul Brașov”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECȚIA PROIECTE                                                      DIRECȚIA TEHNICĂ 
CU FINANȚARE EXTERNĂ 
 
  p.Director Executiv                                                                   Director Executiv 
                                                                                                      Daniel Minculescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXA 

LA HOTĂRÂREA NR. __________ 

DIN DATA DE ____________________ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
 
NR. _____/________________ 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE 
INVESTIȚII "C.N.I." - S.A. 
 
NR. _____/________________ 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 
JUDEŢUL PRAHOVA 
 
NR. _____/________________ 

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAȘOV 
 
NR. _____/________________ 

 
PROTOCOL  DE  COLABORARE 

 
În baza prevederilor: 

- Decretului Președintelui României nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului Romaniei; 
- Art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind 

stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative; 

- Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investitii 
"C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. _____/_________ privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean nr. 111/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - 
Brădet, Județul Brașov”; 

- Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. _____/_________ privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean nr. 376/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - 
Brădet, Județul Brașov” 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu sediul în municipiul București, Bd. 
Libertății,  nr. 16, Latura Nord, sector 5, reprezentat prin domnul Attila CSEKE, ministru, 
 
Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în București, Piața Națiunile Unite nr. 
9, bl 107, sector 5, reprezentată prin doamna Manuela Irina PATRAȘCOIU, director general, 
 
Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, Bd. Republicii 
nr. 2-4, reprezentat  prin domnul Iulian DUMITRESCU, președinte,   și 
 
Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 5, 
reprezentat prin domnul Adrian-Ioan VEŞTEA 
 
denumite în continuare Părți, 
 
Având în vedere obiectivele comune în ceea ce privește realizarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”, 
  și 
În dorința de a stabili modalitățile și procedurile prin care vor duce la îndeplinire scopul colaborării, 
respectiv reabilitarea și modernizarea DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul 
Brașov, 

 
încheie următorul 

 



 
PROTOCOL  DE  COLABORARE 

 
prin care convin următoarele: 
 

Cap. I - DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art. 1 
(1) Prezentul Protocol are ca scop: 

a) Crearea cadrului de cooperare în conformitate cu atribuțiile și competențele specifice prevăzute 
în legislația în vigoare pentru fiecare dintre Părțile semnatare, în vederea realizării obiectivului de 
investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul 
Brașov”; 

b) Stabilirea modalităților privind realizarea obiectivului de investiții prin finanțarea și 
realizarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania 
Națională de Investiții "C.N.I." - S.A, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Prahova și 
Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Brașov, în cadrul PNCIPS, în conformitate cu 
prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI SA. 
(2) Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document - cadru și acoperă întreaga 
activitate de colaborare și realizare a obiectivelor comune ale celor patru Părți, conform 
proiectelor și acțiunilor care urmează a fi convenite. 
(3) Modalitatea concretă de realizare a acțiunilor și proiectelor comune va fi detaliată, în măsura în 
care prezentul document nu este acoperitor, prin încheierea ulterioară de Anexe la prezentul Protocol. 
 

Cap. II - OBIECTIVE 
 
Art. 2 
Prezentul Protocol are ca obiective: 

a) Finanțarea realizării obiectivului de investiții, monitorizarea lucrărilor ș i evaluarea implementării 
programului de finanțare; 

b) Schimbul eficient și reciproc de informații și documente gestionate de Părți, în vederea 
fundamentării ș i atingerii obiectivelor necesare îndeplinirii atribuțiilor legale; 

c) Promovarea în comun a unor măsuri menite să contribuie la realizarea prioritară a 
investițiilor relevante în domeniul infrastructurii rutiere. 
 

Cap. III - MODALITĂȚI DE COLABORARE 
 
Art. 3 
În vederea ducerii la îndeplinire a scopului prezentului Protocol, Părțile semnatare, în realizarea 
competențelor ce le revin potrivit legislației aplicabile, convin să utilizeze următoarele forme de 
colaborare: 

a) Acordă sprijin reciproc în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale fiecărei Părți; 
b) Se angajează să sprijine realizarea obiectivului prin finanțarea de către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației; 
c) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației asigură finanțarea pentru toate 

fazele realizării obiectivului, de la proiectare până la finalizarea executării lucrărilor; 
d) Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială 

Judeţul Brașov își asumă alocarea bugetară privind realizarea obiectivului pentru lucrările care 
sunt în sarcina acestora, eliberarea autorizației de construire și a altor avize necesare, cu 
respectarea prevederilor legale; 

e) Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Prahova va organiza și gestiona Unitatea de 
Implementare a Proiectului și va derula toate procedurile de achiziție publică privind atribuirea contractelor 
de servicii, execuție lucrări, aferente obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea 
Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”, acționând în numele și pe seama investitorului, în 
conformitate cu prevederile art. 44 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 
și completările ulterioare. 



 
Cap. IV - DURATA, MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

 
Art. 4 
(1) Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă nelimitată și intră în vigoare la data      semnării lui 
de către Părți. 
(2) Prezentul Protocol poate fi revizuit sau completat, cu acordul scris al Părților, ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor. 
(3) Partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol va transmite celorlalte Părți spre  
analiză, în scris, propunerile respective. 
(4) Cele patru Părți vor organiza în mod corespunzator aducerea la îndeplinire a prevederilor  
prezentului Protocol. 
(5) Prezentul Protocol încetează prin acordul Părților. 
 

Cap. V - DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 5 
Pentru punerea în aplicare a prezentului Protocol sunt desemnate din partea Părților următoarele 
persoane: 

a) din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: ministrul în 
funcție al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

b) din partea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A: directorul general în funcție 
al Companiei Naționale de Investiții; 

c) din partea Unității Administrativ-Teritorială Judeţul Prahova: președintele în funcție al 
Consiliului Județean Prahova; 

d) din partea Unității Administrativ-Teritorială Judeţul Brașov: președintele în funcție al 
Consiliului Județean Brașov. 
 
Art. 6 
(1) Părțile se angajează să respecte întocmai și cu bună-credință prevederile prezentului Protocol. 
(2) Nicio prevedere a prezentului Protocol nu poate prejudicia drepturile, îndatoririle și 
responsabilitățile niciuneia dintre Părți, ce decurg din prevederile legislației în vigoare, în baza căreia 
sunt înființate și își desfășoară activitatea. 
 
Prezentul Protocol a fost semnat la București, astăzi ____________, în 4 (patru) exemplare, toate cu 
valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare Parte. 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI 
 

MINISTRU 
Attila CSEKE 

 
 
 
 

COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU 
INVESTIȚII - C.N.I S.A 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
Manuela Irina PATRĂȘCOIU 

 
 
 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN 

PRAHOVA 
Iulian DUMITRESCU 

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ JUDEŢUL BRAȘOV 

 
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN 

BRAȘOV 
Adrian-Ioan VEŞTEA 
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