
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 

privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-economici 
actualizați, a devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente 

proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova 

– DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)” 
 

Având în vedere: 
− Referatul de aprobare nr. 6980/22.03.2022, prezentat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul comun nr. 6981/22.03.2022 al 
Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Tehnice, la proiectul de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 privind 
aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, a 
devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului 
„Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii 
Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 
30+000)”; 
− Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
− Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
− 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; 
− Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 privind aprobarea 
proiectului, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, a devizului general 
actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul 
Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”; 
− Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 108/22.06.2021 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 privind aprobarea proiectului, 
a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat, 
precum şi a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – 
Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b)și alin. 3 lit. j) 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 înlocuiește Anexa prevăzută la art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 60/21.05.2018 privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori 
tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor 
aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 



 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 
720 (km. 15+500 - km. 30+000)”, cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
60/21.05.2018 privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-
economici actualizați, a devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente 
proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 
a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 
15+500 - km. 30+000)”, ce va avea următorul conținut: 

 „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – 
Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”, în cuantum de 
85.394.936,73 lei (inclusiv TVA).” 

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
60/21.05.2018 privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-
economici actualizați, a devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente 
proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 
a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 
15+500 - km. 30+000)”, ce va avea următorul conținut: 

 „Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Prahova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
în cuantum de 19.686.464,90 lei (inclusiv TVA), cât și cofinanțarea de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.314.169,44 lei (inclusiv TVA).” 
 Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
60/21.05.2018 rămân neschimbate. 

Art.  5. La data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere contrară încetează. 
Art. 6. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 31 martie 2022 
 
Nr. 78 



ROMÂNIA                                                                    ANEXA 
JUDEȚUL PRAHOVA                  LA HOTĂRÂREA NR. ________ 
CONSILIUL JUDEȚEAN                  DIN DATA ________________ 

                                                                              
 

Principalii Indicatori Tehnico-Economici pentru Proiectul 
„Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (km. 15+500- 
km. 30+000)” 

 
 
 

Indicatori economici: 
 

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, 
   din care: 

85.394.936,73 Lei 

- construcţii – montaj  73.018.692,74 Lei 
 
 
 

Indicatori tehnici: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
articol UM Cantitate 

Structura rutiera 
1 Lungime drum ml 14.814,76 
2 Suprafaţă carosabil mp 101.371,00 
3 Suprafaţă acostamente mp 15.840,00 
4 Suprafaţă drumuri laterale mp 5.974,00 
5 Suprafaţă trotuare mp 13.982,00 
6 Amenajare alveole staţii transport public buc 18,00 
7 Amenajare parcări mp 1.831,00 

Scurgerea apelor 
8 Şant trapezoidal pereat ml 10.510,00 
9 Rigolă carosabilă ml 8.665,00 
10 Rigolă dreptunghiulară ml 1.057,00 
11 Rigolă de acostament ml 684,00 
12 Puţ drenant prevăzut cu separator de hidrocarburi buc 28,00 

Podeţe 
13 Podeţe transversale buc 15,00 
14 Podeţe drumuri laterale buc 24,00 
15 Podeţe accese buc 39,00 



 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
articol UM Cantitate 

Poduri 
16 Poduri buc. 4,00 

Consolidări 
17 Fundaţie adâncite de parapet, H=2.5m ml 117,00 

Siguranţa circulaţiei 
18 Parapete de protecţie ml 3.428,00 
19 Indicatoare rutiere pe consolă alimentate cu celule 

fotovoltaice 
buc 31,00 

23 Benzi rezonatoare ml 3.996,00 
Treceri la nivel cu calea ferată 

24 Treceri la nivel cu calea ferată buc 1,00 
 

Durata de realizare a investiției – 18 luni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 6980/22.03.2022 

 
 

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

nr. 60/21.05.2018 privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-
economici actualizați, a devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente 

proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 

720 (km. 15+500 - km. 30+000)” 
 

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

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 
„Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere De Importanță Regională”, Prioritatea de investiții 
6.1. „Stimularea Mobilității Regionale Prin Conectarea Nodurilor Secundare Și Terțiare 
La Infrastructura Ten-T, Inclusiv A Nodurilor Multimodale”, Consiliul Judeţean 
Prahova beneficiează de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Modernizarea și 
reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – 
Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”. 

Necesitatea realizării investiției este dată de starea tehnică necorespunzătore a 
infrastructurii rutiere, în special a podurilor de pe tronsonul de drum respectiv. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii portante, a vitezei 
medii de deplasare a autovehiculelor şi a siguranţei rutiere pe drumul judeţean DJ 720, 
în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii judeţului Prahova la reţeaua de transport TEN - T 
şi către Polul de Creştere Ploieşti. 

Impactul pe care proiectul îl va avea în zona din vestul județului Prahova este 
semnificativ, având în vedere sectoarele economice vizate de acesta. Astfel, reabilitarea 
și modernizarea sectorului de drum precizat au în vedere, în primul rând, conectivitatea 
cu rețeaua TEN-T prin intermediul drumului european E 60 (DN 1). Pe de altă parte, se 
va îmbunătăți conexiunea cu restul județului, cu celelalte județe din Regiunea Sud-
Muntenia, precum și cu celelalte regiuni ale țării în privința industriei petroliere, 
alimentare, chimice, materielelor de construcții și a economiei în general. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 s-a aprobat 
proiectul, principalii indicatori tehnico-economici actualizați, devizul general actualizat, 
precum şi cheltuielile aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – 
Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”. Aceasta a fost modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 108/2021, prin care s-a modificat durata 
de execuție a lucrărilor. 

Modificările legislative intervenite în cursul derulării proiectului (înlăturarea 
aplicabilității Hotărârii nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiții finanțate din fonduri publice, adoptarea O.U.G. nr. 114/2018 privind 



 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), solicitările de 
clarificări din timpul etapelor de evaluare administrativă și tehnico-financiară, au impus 
actualizarea Devizului general al proiectului. 

Astfel, în urma actualizării Devizului general al proiectului, valoarea totală a 
proiectului este de 85.394.936,73 lei (inclusiv TVA). 

Contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova, 
respectiv cofinanțarea proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă a acestuia, este în 
valoare de 1.314.169,44 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea cheltuielilor neeligibile, ca urmare a actualizării Devizului general al 
proiectului, este în cuantum 19.686.464,90 lei (inclusiv TVA) și va fi susținută din bugetul 
propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova. 

Astfel, în scopul realizării obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul 
Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)” și pentru a se 
atinge interesul comun atât din punctul de vederea al creșterii gradului de confort al 
locuitorilor din zonă, precum și reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător, se 
impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018. 

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 
privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, a 
devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și 
reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – 
Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”. 

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 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 6981/22.03.2022 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr. 60/21.05.2018 privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-
economici actualizați, a devizului general actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente 

proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 

720 (km. 15+500 - km. 30+000)” 
 
 

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 
„Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere De Importanță Regională”, Prioritatea de investiții 6.1. 
„Stimularea Mobilității Regionale Prin Conectarea Nodurilor Secundare Și Terțiare La 
Infrastructura Ten-T, Inclusiv A Nodurilor Multimodale”, Consiliul Judeţean Prahova 
beneficiează de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 
2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”. 

Necesitatea realizării investiției este dată de starea tehnică necorespunzătore a 
infrastructurii rutiere, în special a podurilor de pe tronsonul de drum respectiv. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii portante, a vitezei 
medii de deplasare a autovehiculelor şi a siguranţei rutiere pe drumul judeţean DJ 720, în 
vederea îmbunătăţirii accesibilităţii judeţului Prahova la reţeaua de transport TEN - T şi către 
Polul de Creştere Ploieşti. 

Impactul pe care proiectul propus îl va avea în zona din vestul județului Prahova este 
semnificativ, având în vedere sectoarele economice vizate de acesta. Astfel, reabilitarea și 
modernizarea sectorului de drum precizat au în vedere, în primul rând, conectivitatea cu 
rețeaua TEN-T prin intermediul drumului european E 60 (DN 1). Pe de altă parte, se va 
îmbunătăți conexiunea cu restul județului, cu celelalte județe din Regiunea Sud-Muntenia, 
precum și cu celelalte regiuni ale țării în privința industriei petroliere, alimentare, chimice, 
materielelor de construcții și a economiei în general. 

Modernizarea infrastructurii rutiere va duce la dezvoltarea zonei din vestul judeţului 
Prahova, din punct de vedere agro – industrial, viticol şi turistic. Zona este puternic 
dezvoltată industrial, cu bogate resurse naturale (petrol, gaze de sondă, materiale de 
construcţii, industrie chimică, industrie alimentară). De asemenea, traseul propus în vederea 
modernizării asigură continuitatea Traseului 2 propus de către judeţul Dâmboviţa, precum şi 
conectivitatea cu reţeaua TEN-T prin intermediul Drumului European E 60 (DN 1). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 s-a aprobat proiectul, 
principalii indicatori tehnico-economici actualizați, devizul general actualizat, precum şi 
cheltuielile aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate 



 

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 
(km. 15+500 - km. 30+000)”. Aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 108/2021, prin care s-a modificat durata de execuție a lucrărilor. 

Modificările legislative intervenite în cursul derulării proiectului (înlăturarea 
aplicabilității Hotărârii nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective 
de investiții finanțate din fonduri publice, aprobarea O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), solicitările de clarificări din 
timpul etapelor de evaluare administrativă și tehnico-financiară, au impus actualizarea 
Devizului general al proiectului. 

Astfel, în urma actualizării Devizului general al proiectului, valoarea totală a proiectului 
este de 85.394.936,73 lei (inclusiv TVA). 

Contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova, 
respectiv cofinanțarea proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă a acestuia, este în 
valoare de 1.314.169,44 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea cheltuielilor neeligibile, ca urmare a actualizării Devizului general al 
proiectului, este în cuantum 19.686.464,90 lei (inclusiv TVA) și va fi susținută din bugetul 
propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova.  

Astfel, în scopul realizării obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 
2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)” și pentru a se atinge interesul 
comun atât din punctul de vederea al creșterii gradului de confort al locuitorilor din zonă, 
precum și reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător, se impune modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018. 

Faţă de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 privind aprobarea 
proiectului, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, a devizului general 
actualizat, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 
2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”. 
 
 
 
 
 
DIRECȚIA PROIECTE                                                  DIRECŢIA TEHNICĂ 
CU FINANȚARE EXTERNĂ 
  p. Director Executiv,      Director Executiv, 
         Daniel Minculescu 
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