ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE PĂULEȘTI”

Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 14.417/23.06.2022 al domnului Iulian Dumitrescu,
Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 14.418/23.06.2022 al
Direcției Tehnice privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE
PĂULEȘTI”;
- 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. 257/16.11.2021 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ OCOLITOARE
PĂULEȘTI“;
- Avizul nr. 14244/22.06.2022 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 PĂULEȘTI”, conform Anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții
„VARIANTĂ OCOLITOARE PĂULEȘTI”, 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

Ploieşti, 30 iunie 2022
Nr. 161

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina-Adi Bîgiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA nr. 1
LA HOTĂRÂREA NR........
DIN DATA DE.....................

Principalii Indicatorii Tehnico–Economici pentru obiectivul:
”VARIANTA OCOLITOARE PĂULEȘTI”
Beneficiar:

- Județul Prahova

Autoritate contractantă:

- Consiliul Județean Prahova

Amplasament:

- drumuri: DJ 102, DJ 155 și DJ 100F

Valoarea totală în lei:
din care: C+M:

175.347.812,70 lei cu TVA
156.448.941,20 lei cuTVA

Indicatori tehnici
─Lungime drum: 9,184 m;
─Pod peste Pârâul Dambu – km 2+090;
─Pod peste Valea Surlei – km 4+790;
─Pasaj peste CF – km 5+680;
─Pod peste canal ANIF – km 8+220.
─Structuri casetate pentru traversarea drumurilor locale si de exploatare: 5 bucati
─Lungime pista pentru biciclete: 9,184 m;
─Latime parte carosabila drum: 7.50m;
─Intersectii cu drumuri clasificate: 3 intersectii giratoare cu DJ 102, DJ 155 și DJ 100F;
─Lungime drum tehnologic: 8,309 m.
Durata de executie: 18 luni

legal.

Finanţarea obiectivului: buget local/buget de stat, alte surse de finanțare constituile

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA nr. 2
LA HOTĂRÂREA NR........
DIN DATA DE.....................

Devizul general actualizat pentru obiectivul:
”VARIANTA OCOLITOARE PĂULEȘTI”

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 14417/23.06.2022

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a
devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții:
”VARIANTA OCOLITOARE PĂULEȘTI”

Localitatea Păulești se află în vecinatatea nordică a municipiului Ploiești, pe
malul stâng al râului Teleajen prin partea de sud vest a comunei trece drumul național DN
1, care leagă Ploieștiul de Brașov. Din DN 1, pe teritoriul comunei se ramifică drumul
județean DJ 155, care asigură accesul din Păulești spre drumul național. La Păulești, DJ
155 se termină în drumul județean DJ 102 cale leagă spre sud de Ploiești și spre nord de
Plopeni, Dumbrăvești, Vărbilău, Slănic și Izvoarele. Prin comuna trece și calea ferată Buda
– Slănic.
Realizarea acestui obiectiv este relevant pentru îmbunătățirea infrastructurii
de transport regionale și locale, al cărui obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității
regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării
economice durabile. Transpoturile 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.
Realizarea obiectivului se va concretiza într–o serie de avantaje social–
economice, precum:
─ Îmbunătățirea substanțială a nivelului de servicii către populație;
─ Îmbunătățirea semnificativă a standardelor de mediu;
─ Dezvoltarea economică și durabilă.
Tototdată prin implementarea proiectului, se estimează:
─ Dezvoltarea economică a zonei, creșterea pieței agricole și a investițiilor locale prin
îmbunătățirea condițiilor de funcționare a agenților economici existenți și apariția de agenți
economici noi care să contribuie la creșterea pieței agricole
─ Creșterea numărului de locuri de muncă rezultat al dezvoltării economice a zonei;
─ Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor comunei prin accesul la mijloacele de
intervenție în caz de urgență, ca urmare a faptului că drumurile devin practicabile în orice
condiții meteorologice;

─ Creșterea frecvenței școlare și scăderea abandonului școlar prin posibilitatea utilizării
drumurilor locale și județene, drumurile devenind practicabile indiferent de condițiile
meteo;
─ Dezvoltarea turismului rural prin accesul facil la obiectivele din zonă.
Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes județean prin realizarea ”Variantei
ocolitoare Păulești”– categorie drum județean, este deosebit de importantă pentru județ în
ceea ce privește atragerea și menținerea investițiilor în zonă, devzoltarea economicosocială și dezvoltarea echilibrată a regiunii din care face parte acest drum, reprezentând în
același timp și punctul de plecare pentru transformarea zonei într–o zonă atractivă de
locuit, pentru desfăsurarea de activități economice și activități turistice, având în vedere
potențialul deosebit al zonei, prin scoaterea în special a traficului greu din comuna Păulești.
Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare principalii
indicatori tehnico – economici și devizul general actualizat.
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 175.347.812,70 lei cu TVA, din care C+M 156.448.941,20 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 257/16.11.2021 s–a aprobat
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE
PĂULEȘTI”.
Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte
surse de finanțare legal constituite.
Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre privind aprobarea principalilor indicatorilor tehnico – economici și a devizului
general actualizat, pentru obiectivul de investiții: ”VARIANTA OCOLITOARE
PĂULEȘTI”

PREȘEDINTE
IULIAN DUMITRESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 14418/23.06.2022

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatorilor tehnico – economici
și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții
”VARIANTA OCOLITOARE PĂULEȘTI”

Localitatea Păulești se află în vecinatatea nordică a municipiului Ploiești, pe
malul stâng al râului Teleajen prin partea de sud vest a comunei trece drumul național DN
1, care leagă Ploieștiul de Brașov. Din DN 1, pe teritoriul comunei se ramifică drumul
județean DJ 155, care asigură accesul din Păulești spre drumul național. La Păulești, DJ
155 se termină în drumul județean DJ 102 cale leagă spre sud de Ploiești și spre nord de
Plopeni, Dumbrăvești, Vărbilău, Slănic și Izvoarele. Prin comuna trece și calea ferată Buda
– Slănic.
Realizarea acestui obiectiv este relevant pentru îmbunătățirea infrastructurii
de transport regionale și locale, al cărui obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității
regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării
economice durabile. Transpoturile 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.
Realizarea obiectivului se va concretiza într–o serie de avantaje social–
economice, precum:
─ Îmbunătățirea substanțială a nivelului de servicii către populație;
─ Îmbunătățirea semnificativă a standardelor de mediu;
─ Dezvoltarea economică și durabilă.
Tototdată prin implementarea proiectului, se estimează:
─ Dezvoltarea economică a zonei, creșterea pieței agricole și a investițiilor locale prin
îmbunătățirea condițiilor de funcționare a agenților economici existenți și apariția de agenți
economici noi care să contribuie la creșterea pieței agricole
─ Creșterea numărului de locuri de muncă rezultat al dezvoltării economice a zonei;
─ Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor comunei prin accesul la mijloacele de
intervenție în caz de urgență, ca urmare a faptului că drumurile devin practicabile în orice
condiții meteorologice;

─ Creșterea frecvenței școlare și scăderea abandonului școlar prin posibilitatea utilizării
drumurilor locale și județene, drumurile devenind practicabile indiferent de condițiile
meteo;
─ Dezvoltarea turismului rural prin accesul facil la obiectivele din zonă.
Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes județean prin realizarea ”Variantei
ocolitoare Păulești”– categorie drum județean, este deosebit de importantă pentru județ în
ceea ce privește atragerea și menținerea investițiilor în zonă, devzoltarea economicosocială și dezvoltarea echilibrată a regiunii din care face parte acest drum, reprezentând în
același timp și punctul de plecare pentru transformarea zonei într–o zonă atractivă de
locuit, pentru desfăsurarea de activități economice și activități turistice, având în vedere
potențialul deosebit al zonei, prin scoaterea în special a traficului greu din comuna Păulești.
Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare principalii
indicatori tehnico – economici și devizul general actualizat.
Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte
surse de finanțare legal constituite.
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 175.347.812,70 lei cu TVA, din care C+M 156.448.941,20 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 257/16.11.2021 s–a aprobat
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE
PĂULEȘTI”.
Față de cele prezentate, apreciez legal și oportun Proiectul de Hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și devizulului general actualizat,
pentru obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE PĂULEȘTI”.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIEL MINCULESCU

