
ROMÂNIA                                                             
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului 

general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 

 
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 14370/23.06.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 

Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 14371/23.06.2022 al 
Direcției Tehnice privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ 
OCOLITOARE MIZIL”; 

- Prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului României 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. 260/16.11.2021 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Variantă Ocolitoare Mizil“; 

- Avizul nr. 14243/22.06.2022 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din 
cadrul Consiliului Județean Prahova; 
            În temeiul prevederilor art. 173  alin. (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin. (5)             
lit. l), 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 principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, conform Anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2 - Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 3 - Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE 

Iulian Dumitrescu 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL, 
Hermina-Adi Bîgiu 

 
Ploieşti, 30 iunie 2022 
 
Nr. 160 



ROMÂNIA                                                                      Nr. 14370/23.06.2022 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – 
economici și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 
 

Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de 
integrare europeană, fiind strâns legate de crearea și finalizarea pieței interne, care 
promovează ocuparea forței de muncă și creșterea economică. 

Obiectivul general al investiției “Variantă Ocolitoare Mizil” îl constituie 
preluarea fluxurilor majore care tranzitează orașul Mizil, în scopul fluidizării traficului 
urban prin reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea 
traficului greu din centru și traversarea orașului, în condiții de siguranță a circulației. 

Oportunitatea, necesitatea și urgența realizării unei investiții în infrastructura 
rutieră de interes județean este dată de încărcarea excesivă a structurii rutiere existente, 
care sufocă traficul din orașul Mizil. 

Beneficiile acestei investiții sunt numeroase, dintre acestea cele mai importante 
ar fi: 

- devierea traficului de mare tonaj, 
- îmbunătățirea conectivității rutiere în zona urbană funcțională, 
- extinderea intravilanului localității. 
Pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a circulației, este necesară 

separarea traficului de tranzit de cel local, printr-o cale de comunicație rutieră care să 
ocolească orașul. Această variantă ocolitoare trebuie sa fie dimensionată în 
conformitate cu prevederile specifice, în funcție de volumele de trafic din zonă. 

Orașul Mizil devine tot mai greu de traversat, centura ocolitoare a acestuia fiind 
o prioritate a administrației locale și județene. 

Traseul propus va avea o lungime de L=7,466 km, lățime parte carosabilă de 
7,00m, intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K, DJ 100 H și două poduri la km 
4+100 peste râul Tohănenca și km 5+700 peste râul Ghighiu. 

 Intersecția propusă cu DN 1B va fi de tip intersecție giratoare, iar traseul se va 
desfășura preponderent în zona drumului de exploatare existent, pe zone neconstruite. 



Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 260/16.11.2021, a fost aprobat 
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Variantă Ocolitoare Mizil”. 

Proiectantul are obligația să actualizeze valoarea Devizului General. În 
conformitate cu prevederile art. 10 alin.(4) din Hotărârea 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, Devizul  General elaborat este actualizat de către proiectant la 
valoarea de 113.598.585,40 lei cu TVA, din care C+M 100.040.752,70 lei cu TVA, ca 
urmare a modificării valorilor în sensul creșterii acestora raportate la variațiile de preț 
ale IMC, indici statistici ai INS și legislația în vigoare. 

Finantarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat si din alte surse 
de finantare legal constituite. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului 
general actualizat, pentru obiectivul de investiții “Variantă Ocolitoare Mizil“. 

 
 

PREȘEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA TEHNICĂ                   
Nr. 14371/23.06.2022 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici 
și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 
 
Obiectivul general al investiției îl constituie preluarea fluxurilor majore care 

tranzitează orașul Mizil, în scopul fluidizării traficului urban prin reducerea timpului 
de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu din centru și 
traversarea orașului, în condiții de siguranță a circulației.  

Oportunitatea, necesitatea și urgența realizării unei investiții în infrastructura 
rutieră de interes județean, este dată de încărcarea excesivă a structurii rutiere existente, 
care sufocă traficul din orașul Mizil. 

Pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a circulației, este necesară 
separarea traficului de tranzit de cel local, printr-o cale de comunicație rutieră care să 
ocolească orașul. Această variantă ocolitoare trebuie sa fie dimensionată în 
conformitate cu prevederile specifice, în funcție de volumele de trafic din zonă. 

Beneficiile acestei investiții sunt numeroase, dintre acestea cele mai importante 
ar fi: 

- devierea traficului de mare tonaj, 
- îmbunătățirea conectivității rutiere în zona urbană funcțională, 
- extinderea intravilanului localității. 

Traseul de drum DJ de clasa tehnică III proiectat are o lungime totala de 7,466 
km si se suprapune parțial cu un drum de exploatare și parțial pe câmp. Axa in plan 
este caracterizată de aliniamente racordate cu arc de cerc, avand raza minimă de 170m. 
Viteza de proiectare este de 90 km/h, cu zone de viteză redusă la 40km/h. 

Lucrările proiectate se încadreaza pe zonă preponderent extravilană, fără 
construcții.  

Traseul de drum se desprinde din DN1B cu aproximativ 1,000m înainte de 
intrarea în orașul Mizil și urmează direcția nord. Intersectează DJ102K prin amenajarea 
unei intersecții giratoare, traseul desfășurându-se paralel cu DN1B pe direcția vest-est, 
în nordul orașului Mizil, iar după intersecția giratoare cu DJ100H urmează direcția sud 
către finalul traseului, printr-o altă intersecție giratoare cu DN1B. La km 4+100 
intersectează râul Tohăneanca iar la km 5+700 râul Ghighiu. 

Profilul longitudinal a fost proiectat urmărind terenul existent. Declivitatea 
minima este de 0.2% iar declivitatea maxima de 2%, excepție făcând rampele pe pod 
unde declivitatea maximă este 4%.  



Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863 – 85 privind 
“Elementele geometrice ale traseelor” si a ordinului 1296/2017 al Ministerului 
Transporturilor  privind “Proiectarea, Constructia si Refacerea Drumurilor”.  

Se propune un profil transversal corespunzator clasei tehnice III cu următoarele 
elemente: 

- Drum DJ de clasă tehnică III  

• Platforma: 9.20m (încluzând rigole de acostament) 

• Parte carosabilă: 2x3.50m 

• Acostamente: 2x1.20m cu 2x0.50 bandă de încadrare consolidată și 2x0.60 
rigole de acostament 

• Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă în acoperiș) 

Sistemul rutier are următoarea structură: 

 4cm strat de uzură  MAS16 conform  AND 605 (SMA16 rul 50/70 conform SR 
EN 13108)  

 6cm strat de legătură BAD22.4 conform  AND  605 (BA22.4 leg 50/70 conform 
SR EN 13108)  

 6cm strat de bază AB22.4 conform  AND  605 (BA22.4 bază 50/70 conform SR 
EN 13108)  

 25cm strat din piatră spartă conform SR EN 13242+A1 

 30cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1 

 20cm strat de formă 

Având în vedere specificul zonei, se propune un sistem de scurgere a apelor după 
cum urmează: 

- Sectiuni trapezoidale (șanturi) pereate sau de pământ pe ambele părți 
- Rigole de acostament pe toată lungimea drumului situate la marginea părți 

carosabile, cu lățime 0.60m. 
Se vor propune podețe transversale cu deschidere minim 2.00m, inclusiv la 

traversarea canalelor ANIF. 
Se va face semnalizare rutieră orizontală și semnalizare verticală pe toată 

lungimea drumului. Pe fiecare parte în afara acostamentului se vor dispune parapeți 
metalici tip N2 cu deformabilitate maxim W6. 

Se vor dispune borne kilometrice si placute de kilometraj și totodată 
semnalizare specifica. 

A fost prevazut drum de întreținere pe ambele părți, stanga – dreapta, ale 
variantei ocolitoare și pe toata lungimea acesteia. 



  Se propun două poduri pentru traversarea văilor existente. Ambele structuri vor 
avea grinzi tip ”I” (4 grinzi în secțiune) cu L=35m și h=1.60m. 

Acestea vor avea o lungime aproximativă de 120m, respectiv 40m astfel: 

-Pod km 4+100 peste râul Tohăneanca – se propune un pod nou cu trei deschideri 
a 35 m, cu o lungime totală de 120 m. 

-Pod km 5+700 peste râul Ghighiu – se propune un pod nou cu o deschidere de 
35 m, cu o lungime totală de 40 m. 

Această variantă ocolitoare trebuie sa fie dimensionată în conformitate cu 
prevederile specifice, în funcție de volumele de trafic din zonă. 

Proiectantul are obligația să actualizeze valoarea Devizului General. În 
conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea 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, Devizul  General elaborat este actualizat de către proiectant la 
valoarea de 113.598.585,40 lei cu TVA, din care C+M 100.040.752,70 lei cu TVA, ca 
urmare a modificării valorilor în sensul creșterii acestora raportate la variațiile de preț 
ale IMC, indici statistici ai INS și legislația în vigoare. 

Finantarea lucrărilor  se va realiza din bugetul local, bugetul de stat si din alte 
surse de finantare legal constituite. 

Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre, privind aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici, și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de 
investiții “Variantă Ocolitoare Mizil“. 
 
 

DIRECȚIA TEHNICĂ, 
DIRECTOR EXECUTIV 

Daniel Minculescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

ANEXA NR. 1 
La HOTĂRÂREA NR.______ 
Din data de________________  

 
 
  

  
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Variantă Ocolitoare Mizil” 
 

 
 
 
Beneficiar: 
Autoritate Contractantă: 
Amplasament: 
 
 
Indicatori Economici: 

Județul Prahova 
Consiliul Județean Prahova 
UAT Mizil, UAT Gura Vadului, UAT Fântânele, 
UAT Vadu Săpat 
 
Valoarea investiției (cu TVA) -   113.598.585,40 lei 
din care C+M (cu TVA)          -   100.040.752,70 lei 
 

 
 
 Indicatori tehnici: 

- Lungime drum: 7,466 km; 
- pod peste râul Tohăneanca - km 4+100; 
- pod peste râul Ghighiu – km 5+700; 
- lățime parte carosabilă drum: 7,00 m; 
- lățime platformă drum: 9,20 m ; 
- șanțuri și rigole: 14.932 m 
- intersecții cu drumuri clasificate: 4 intersecții giratoare cu DN 1B, DJ 102K, 

DJ 100H și DN 1B; 
- lungime drum tehnologic: 15.011,55 m. 
 

Durata de realizare: 18 luni 
Finanțarea obiectivului: buget local,buget de stat, alte surse legal constituite 
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