
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul ”APĂRARE MAL 

PENTRU PROTEJARE DJ 230, 0,130 KM, ZONĂ STR. ALUNILOR – 
REZERVOARE APĂ COMUNA DRAJNA” 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 7465/28.03. 2022 al domnului Iulian Dumitrescu,

Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 7473/28.03.2022 al 
Direcției Tehnice privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul 
”APĂRARE MAL PENTRU PROTEJARE DJ 230, 0,130 KM, ZONĂ STR. 
ALUNILOR–REZERVOARE APĂ COMUNA DRAJNA”; 

- Hotărârea  Consiliului Judetean Prahova de aprobare a devizului general și
indicatorilor tehnico - economici nr.  93/31.05.2021. 

- Aviz Comisie Tehnica de Avizare a Consiliului Judetean Prahova  nr.
7379/28.03.2022; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art. 10  alin. (4)  lit. b) din HGR nr.  907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit.f) și lit.e) ; art. 196 
alin. (1). lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul  Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului 
”APĂRARE MAL PENTRU PROTEJARE DJ 230, 0,130 KM, ZONĂ STR. 
ALUNILOR– REZERVOARE APĂ COMUNA DRAJNA”,  conform Anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

          CONTRASEMNEAZĂ: 
   SECRETAR GENERAL, 

 Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 31 martie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
NR. 7465/28.03.2022  

REFERAT DE  APROBARE 
la proiectul hotararii privind actualizarea devizului general pentru obiectivul 

”APĂRARE MAL PENTRU PROTEJARE DJ 230, 0,130 KM, ZONĂ STR. 
ALUNILOR – REZERVOARE APĂ COMUNA DRAJNA” 

Drumul județean DJ 230 are o lungime de 11,536 km și asigură legătura între drumul 
județean DJ 102B și comuna Cerașu. 

În zona dintre strada Alunilor – rezervoare de apă, pe unele porțiuni au fost afectate 
epiurile de dirijare din gabioane, situate pe malul stâng al Pârâului Drajna, construcție aferentă 
modernizării anterioare a DJ230. 
          Amplasamentul zonei afectate de calamități este reprezentat de un segment al drumului 
județean DJ 230, în zona km 6+400. 

Pe fondul unor factori perturbatori, unii cu caracter permanent, iar alții temporar, există 
riscul de declanșare a unor alunecări locale de tip cedare terasament datorită formelor de 
eroziune. 

Atât proiectantul, cât și expertul recomandă adoptarea unei soluții de apărări de maluri 
din ziduri de gabioane. 

Indicatorii tehnici aprobati prin HCJ 93/31.05.2021 constau in : 
- apărări de maluri din ziduri de gabioane pe o lungime L=180 ml;
- șanț dalat pe partea opusă a DJ 230, înspre amonte L=180 ml ;
- execuția unui dren sub fundul șanțului L=180 ml și 3 cămine de vizitare dren, cu rol de
curățare periodică a acestuia;
- reparații podețe existente: decolmatare =2 buc., construire camere de cădere la podețe =2
buc., asigurarea scurgerii apelor în aval prin construirea de casiuri în trepte cu rol de protejare
mal = 10mc;
- rigolă carosabilă pentru continuizarea șanțului de beton în zona unui drum lateral, L=10 ml;
- montarea de parapet de protecție tip H4b pe partea dinspre pârâul Drajna a DJ 230.
         Valoarea Devizului General conform HG 907/2016 elaborat de proiectant la faza DALI 
prin Proiectul 255/2021, avizat C.T.E.A CJPH cu nr 10242/28.04.2021  este de 1040378,23 
lei , din care C+M 757125,39 lei . Inainte de solicitarea Autorizatiei de construire Proiectantul 
are obligatia sa actualizeze valoarea Devizului General . În conformitate cu prevederile art. 10 
alin (4) lit b) din Hotărârea nr. 907 / 21 noiembrie  2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare, investitia 
fiind in faza de obtinere a autorizatiei de construire , Devizul General elaborat este  actualizat 
de catre proiectant la valoarea de 1078842,44 lei , din care C+M 922514,57 lei , ca urmare a 
modificarii valorilor in sensul cresterii acestora raportate la variatiile de pret ale IMC , indici 
statistici ai INS si legislatia in vigoare. 

Față de cele prezentate, apreciez legal și oportun Proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul  ”APĂRARE MAL PENTRU 
PROTEJARE DJ 230, 0,130 KM, ZONĂ STR. ALUNILOR – REZERVOARE APĂ 
COMUNA DRAJNA”. 

Având în vedere cele prezentate, se supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

PREȘEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
NR.  7473/28.03.2022 
 

RAPORT 
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul 

”APĂRARE MAL PENTRU PROTEJARE DJ 230, 0,130 KM, ZONĂ STR. ALUNILOR – 
REZERVOARE APĂ COMUNA DRAJNA” 

 Drumul județean DJ 230 are o lungime de 11,536 km și asigură legătura între drumul județean 
DJ 102B și comuna Cerașu. 
 În zona dintre strada Alunilor – rezervoare de apă, pe unele porțiuni au fost afectate epiurile 
de dirijare din gabioane, situate pe malul stâng al Pârâului Drajna, construcție aferentă modernizării 
anterioare a DJ230, precum și apărarea de mal stâng pe o lungime de aproximativ 100 m. 
 Amplasamentul zonei afectate de calamități este reprezentat de un segment al drumului 
județean DJ 230, în zona km 6+400. 
  

Pe fondul unor factori perturbatori, unii cu caracter permanent, iar alții temporar, există riscul 
de declanșare a unor alunecări locale de tip cedare terasament datorită formelor de eroziune. 

Indicatorii tehnici aprobati prin HCJ 93/31.05.2021 constau in: 
- apărări de maluri din ziduri de gabioane pe o lungime L=180 ml;  
- șanț dalat pe partea opusă a DJ 230, înspre amonte L=180 ml ; 
- execuția unui dren sub fundul șanțului L=180 ml și 3 cămine de vizitare dren, cu rol de curățare 
periodică a acestuia; 
- reparații podețe existente: decolmatare =2 buc., construire camere de cădere la podețe =2 buc., 
asigurarea scurgerii apelor în aval prin construirea de casiuri în trepte cu rol de protejare mal = 10mc; 
- rigolă carosabilă pentru continuizarea șanțului de beton în zona unui drum lateral, L=10 ml; 
- montarea de parapet de protecție tip H4b pe partea dinspre pârâul Drajna a DJ 230. 
 
            Valoarea Devizului General conform HG 907/2016 elaborat de proiectant la faza 
DALI prin Proiectul 255/2021 , avizat C.T.E.A CJPH cu nr 10242/28.04.2021 este de 
1.040.378,23 lei , din care C+M 757.125,39 lei . Inainte de solicitarea Autorizatiei de 
construire Proiectantul are obligatia sa actualizeze valoarea Devizului General . În 
conformitate cu prevederile art. 10 alin (4) lit b) din Hotărârea nr. 907 / 21 noiembrie  2016 
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificările şi 
completările ulterioare, investitia fiind in faza de obtinere a autorizatiei de construire , Devizul 
General elaborat este  actualizat de catre proiectant la valoarea de 1.078.842,44 lei , din care 
C+M 922.514,57 lei , ca urmare a modificarii valorilor in sensul cresterii acestora raportate la 
variatiile de pret ale IMC , indici statistici ai INS si legislatia in vigoare. 

Drept urmare, a fost iniţiat proiectul de hotarare pentru obiectivul ”Apărare mal pentru 
protejare DJ 230, 0,130 km, zonă str. Alunilor – rezervoare apă comuna Drajna”, pe care îl 
avizăm favorabil. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIEL MINCULESCU 

 
 
            ȘEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI, 

                        LILIANA ABABEI         
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