
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 
COMARNIC” 

 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 14.419/23.06.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 

Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 14.420/23.06.2022 al 
Direcției Tehnice privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE 
COMARNIC”; 

- 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. 259/16.11.2021 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ OCOLITOARE 
COMARNIC“; 

- Avizul nr. 14242/22.06.2022 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 COMARNIC”, conform Anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE COMARNIC”, 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. 162 



 
ROMÂNIA                    Anexa nr. 1  
JUDEŢUL PRAHOVA         la Hotărârea nr. ____ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                  din data de ________ 
 
 
 

Principalii Indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 
”VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC” 

 
 
 
Beneficiar:     - Județul Prahova 
 
Autoritate contractantă:  - Consiliul Județean Prahova 
 
Amplasament:    - drumul național DN 1/DJ 101 R 
 
 Capacităţi                                   
  
Lungime drum 5, 870 m  
 
Benzi pe sens (3,50 m) 2 
Banda de încadrare 2 × 0,50 m 
Acostamente  2 x 0,50 m 
Trotuare 2 × 1,50 m 
 
Lăţime platformă drum cu acostamente 9,00 m  
Lăţime platformă drum cu trotuare 10,00 m  
 
Intersecţii cu străzile existente 
 Giratoriu la DN 1 – DJ 101 R 
Km 0+000 Giratoriu la DJ 101 R                       Intersecţie la nivel 
Km 1+480 Giratoriu cu strada Ghioșești si DJ119    Intersecţie la nivel 
Km 4+600 Strada Podul lui Neag                        Intersecţie la nivel 
Km 5+856 Giratoriu la DN1 km 111+200                 Intersectie la nivel                
 
Sistem rutier carosabil: 
4 cm Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul 70/100, 
6 cm Beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg 70/100, 
9 cm Anrobat bituminos cu criblură AB 31,5 bază 70/100, 
22 cm Balast stabilizat cu ciment, 
30 cm Balast cilindrat, 
20 cm Strat de forma 
 
Sistem rutier pe suprastructura podurilor și pasajelor:                                       
4 cm mixtură asfaltică stabilizată - MAS16 
4 cm beton asfaltic - BAP16 
2 cm protecție hidroizolație – MAT 
1 cm hidroizolație 



 
Trotuar 
3 cm Beton asfaltic BA8, 
15 cm Balast stabilizat cu 6% ciment, 
15 cm Balast cilindrat. 
Poduri şi pasaje 4  
Poduri: 
Pod peste r. Prahova dublare pod existent  km 0+000  
Pod peste r. Prahova  km 1+380 
Pod peste r. Prahova  km 3+820 
Pod peste pr. Jepilor  km 4+370 
 
Pasaj km 5+460 ÷ 5+830 1 
 
Consolidări   
Km 0+011-0+140 He = 4,00 m 
Km 0+310-0+420      He = 2,50 m 
Km 2+720 ÷2+900 He = 4,00 m 
km 3+040 ÷ 3+100 He = 4,00 m 
km 3+640 ÷ 3+710 He = 2,50 m 
km 3+820 ÷ 3+860 He = 2,50 m 
km 5+280 ÷ 5+500  He mediu = 4,00 m 
km 5+820 ÷ 5+845 He mediu = 4,00 m 
 
Regularizare Prahova   
Km 1+330 ÷ 1+400; L= 70 m;  
Km 3+040 ÷ 3+100; L= 60 m; 
Km 3+700 ÷ 3+820; L= 120 m; 
Km 5+520 ÷ 5+700; L=180 m;  
 
 
                                                          TOTAL GENERAL 310.845.582,56 lei cu TVA 
     din care C + M 260.549.917,18 lei cu TVA 
                                                                                                                      
 
Durata de realizare: 36 luni 
 
Finanţarea obiectivului: buget local, buget de stat, alte surse de finantare constituite legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA         ANEXA NR. 2 
JUDEŢUL PRAHOVA       LA HOTĂRÂREA NR._______ 
CONSILIUL JUDEŢEAN       DIN DATA DE ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devizul general actualizat pentru obiectivul: 
”VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 14.419/23.06.2022 
 
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții  
„VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC” 

 
 
 

Valea Prahovei este una dintre cele mai importante destinaţii turistice din ţară, 
fiind cea mai scurtă cale de acces dinspre București spre Transilvania; Valea Prahovei este 
strabătută de un singur drum DN1 care, pe sectorul studiat are câte o bandă pe sens. DN1 
este un drum național important din România care leagă Bucureștiul de partea de nord-vest 
a țării și de granița cu Ungaria prin Borș. Principalele orașe legate de DN1 sunt București, 
Ploiești, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca și Oradea. 
  Drumul naţional DN1, care se încadrează în categoria drumurilor naţionale 
principale, este deschis traficului international, având traseu comun cu E60 între București 
și Brașov. 
  În România, numărul de autovehicule este foarte mare în raport cu reţeaua de 
drumuri existente, iar intensitatea traficului pe DN 1 este în continuă creştere. 
  Comarnic este un oraș în județul Prahova, Muntenia, România, format din 
localitățile componente Comarnic (reședința), Ghioșești, Podu Lung, Poiana și Posada. Este 
situat în zona de contact a Subcarpaților Prahovei cu prelungirile sudice ale Munților Baiu, 
extins în lunca și pe traseele de pe stânga râului Prahova, la 500–580 m altitudine, la 52 de 
kilometri nord-vest de orașul Ploiești.  
  Orașul Comarnic se află în valea Prahovei, în nord-vestul județului. Localitatea 
sa principală se află pe malul stâng al Prahovei, în vreme ce pe malul drept există mai multe 
dintre localitățile rurale componente. Este străbătut de șoseaua națională DN1, care leagă 
Ploieștiul de Brașov. La Comarnic, din acest drum se ramifică DJ101S, care duce spre 
Secăria și Valea Doftanei, precum și DJ103R, care duce spre Breaza, pentru a reveni apoi în 
același DN1. 



  Pe tronsonul Bucureşti - Braşov apar de multe ori aglomerări în trafic din cauza 
faptului că DN1 se foloseşte de asemenea pentru a ajunge la ambele aeroporturi ale 
Bucureştiului (Henri Coandă — Otopeni şi Băneasa), cât şi pe Valea Prahovei, atracţie 
turistică. 
  Legătura între Bucureşti şi Braşov este asigurată în prezent de două drumuri 
naţionale DN1 şi DN 1A. Principala axă rutieră este DN1. De la Comarnic până la Predeal, 
DN1 intră în zona defileului Prahovei având un traseu dificil, specific zonelor montane. Pe 
sectorul Comarnic - Sinaia a fost construită în anumite zone banda a III-a pentru vehicule 
lente. De la Predeal DN1 se înscrie pe Valea Timişului având tot un traseu sinuos cu 
declivităţi mari şi un sector de câţiva kilometri pe care se găsesc serpentine. Necesitatea 
investiţiei este evidentă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi în general asupra 
mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. 
  Necesitatea şi oportunitatea înfiinţării acestei noi structuri rutiere de drum 
județean clasa III (tip drum național) este justificată prin avantajele imediate şi majore pe 
care le va avea: 

• fluidizarea traficului urban şi creşterea vitezei de transport prin 
devierea traficului de tranzit, 

• reducerea consumului de carburant, 
• degrevarea străzilor şi a tronsonului DN 1, din interiorul oraşului 

Comarnic, 
• reducerea aglomeraţiei urbane şi a accidentelor. 

Având în vedere faptul că acest drum este deschis traficului internaţional, iar 
intensitatea traficului pe DN 1 este în continuă creştere şi datorită faptului că drumul face 
legătura între două mari oraşe, Bucureşti, respectiv Braşov, se impune realizarea unui studiu 
de fezabilitate ce va avea ca scop principal studierea realizării variantei de ocolire a 
Comarnicului, necesară pentru creşterea capacităţii de trafic pe Valea Prahovei. 
  Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, în vederea 
asigurării infrastructurii de bază necesară cererii de transport în creştere, asigurând un grad 
ridicat de siguranţă a traficului rutier cu următoarele rezultate şi efecte pozitive aşteptate: 

• reducerea timpului de călătorie şi creşterea vitezei medii de 
deplasare; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului rutier; 
• reducerea numărului de accidente precum şi îmbunătăţirea 

confortului în timpul călătoriei gestionând în acelaşi timp reducerea emisiilor 
de poluanţi şi impactul negativ asupra mediului înconjurător. 

În situaţia existentă (varianta fără proiect), circulaţia între punctul de start al 
variantei ocolitoare pe DN1, km 106+000, şi punctul de final pe DN1, la km 111+000, se 
desfășoară cu dificultăți foarte mari, formându-se cozi de așteptare foarte lungi, în special în 
zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, precum şi în perioadele sărbătorilor legale. 

Principalele probleme ale circulaţiei pe drumul existent, sunt următoarele: 



• Capacitatea de circulație pe drumul național, neasigurată pentru 
nivelul de serviciu aferent, datorită valorilor de trafic (debitul de calcul) foarte 
mari; 

• Zone comerciale dezvoltate în jurul drumului național, ce conduc 
la numeroase blocaje şi întârzieri datorită parcării vehiculelor în zone interzise 
şi a traversării pietonilor prin zone nepermise; 

• Relațiile de stânga pe ambele sensuri din drumul principal; 
• Zonă turistică foarte dezvoltată. 

Scopul documentaţiei este amenajarea unei artere noi, care să asigure 
descongestionarea circulaţiei din zona centrală a oraşului Comarnic, străbătut de DN1 şi să 
conducă la stabilirea unei circulaţii fluentă în condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii la 
trafic: pietoni, biciclişti, autoturisme, autoutilitare, etc.. investiţia având caracter strategic, 
economic şi social. 

Investiţia reprezintă una din oportunităţile de revitalizare a peisajului urban din zonă 
şi face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare. 

Prin realizarea investiţiei se va asigura condiţia tehnică, în conformitate cu 
normativele privind siguranţa circulaţiei autovehiculelor şi a pietonilor, care presupune 
asigurarea protecţiei utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare. Se va ridica standardul 
de urbanism al zonei, iar rezultatul va avea un impact pozitiv asupra populaţiei. 

Totodată, prin separarea traficului de tranzit de cel local, durata de deplasare dintre 
Bucureşti şi Braşov se va micşora semnificativ. 

 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 310.845.582,56 lei cu 
TVA, din care C+M 260.549.917,18 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 259/16.11.2021 s–a aprobat Stuidiul 
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC” 
     Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre  
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții „VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC”. 
 

PREȘEDINTE 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 14.420/23.06.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
”VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC” 

 
Valea Prahovei este una dintre cele mai importante destinaţii turistice din ţară, fiind 

cea mai scurtă cale de acces dinspre București spre Transilvania; Valea Prahovei este strabătută de 
drumul național DN1 care, pe sectorul studiat are câte o bandă pe sens. DN1 este un drum național 
important din România care leagă Bucureștiul de partea de nord-vest a țării și de granița cu Ungaria 
prin Borș. Principalele orașe legate de DN1 sunt București, Ploiești, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-
Napoca și Oradea. 
  Drumul naţional DN1, care se încadrează în categoria drumurilor naţionale principale, 
este deschis traficului international, având traseu comun cu E60 între București și Brașov. 
  În România, numărul de autovehicule este foarte mare în raport cu reţeaua de drumuri 
existente, iar intensitatea traficului pe DN 1 este în continuă creştere. 
  Comarnic este un oraș în județul Prahova, Muntenia, România, format din localitățile 
componente Comarnic (reședința), Ghioșești, Podu Lung, Poiana și Posada. Este situat în zona de 
contact a Subcarpaților Prahovei cu prelungirile sudice ale Munților Baiu, extins în lunca și pe 
traseele de pe stânga râului Prahova, la 500–580 m altitudine, la 52 de kilometri nord-vest de orașul 
Ploiești.  
  Orașul Comarnic se află localizat pe Valea Prahovei, în nord-vestul județului. 
Localitatea sa principală se află pe malul stâng al Prahovei, iar pe malul drept sunt situate mai multe 
dintre localitățile rurale componente. Este străbătut de șoseaua națională DN1, care leagă Ploieștiul 
de Brașov. La Comarnic, din acest drum se ramifică DJ101S, drum care face legătura cu localitățile 
Secăria și Valea Doftanei, precum și DJ103R spre localitatea Breaza, pentru a reveni apoi în același 
DN1. 
  Pe tronsonul Bucureşti - Braşov apar de multe ori aglomerări în trafic din cauza 
faptului că DN1 se foloseşte de asemenea pentru a ajunge la ambele aeroporturi ale Bucureştiului 
(Henri Coandă — Otopeni şi Băneasa), cât şi pe Valea Prahovei, atracţie turistică. 
  Legătura între Bucureşti şi Braşov este asigurată în prezent de două drumuri naţionale 
DN1 şi DN 1A. Principala axă rutieră este DN1. De la Comarnic până la Predeal, DN1 intră în zona 
defileului Prahovei având un traseu dificil, specific zonelor montane. Pe sectorul Comarnic - Sinaia 
a fost construită în anumite zone banda a III-a pentru vehicule lente. De la Predeal DN1 se înscrie 
pe Valea Timişului având tot un traseu sinuos cu declivităţi mari şi un sector de câţiva kilometri pe 
care se găsesc serpentine. Necesitatea investiţiei este evidentă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie şi în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. 



  Necesitatea şi oportunitatea înfiinţării acestei noi structuri rutiere de drum județean 
clasa III (tip drum național) este justificată prin avantajele imediate şi majore pe care le va avea, 
printre care enumerăm: 

• fluidizarea traficului urban şi creşterea vitezei de transport prin devierea traficului de tranzit, 
• reducerea consumului de carburant, 
• degrevarea străzilor şi a tronsonului DN 1, din interiorul oraşului Comarnic, 
• reducerea aglomeraţiei urbane şi a accidentelor. 

Având în vedere faptul că acest drum este deschis traficului internaţional, iar 
intensitatea traficului pe DN 1 este în continuă creştere şi datorită faptului că drumul face legătura 
între două mari oraşe, Bucureşti, respectiv Braşov, s–a impus realizarea unui studiu de fezabilitate 
ce are ca scop principal studierea realizării variantei de ocolire a orașului Comarnic, necesară pentru 
creşterea capacităţii de trafic pe Valea Prahovei. 
  Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, în vederea asigurării 
infrastructurii de bază necesară cererii de transport în creştere, asigurând un grad ridicat de siguranţă 
a traficului rutier cu următoarele rezultate şi efecte pozitive aşteptate: 

• reducerea timpului de călătorie şi creşterea vitezei medii de deplasare; 
• îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului rutier; 
• reducerea numărului de accidente precum şi îmbunătăţirea confortului în timpul 

călătoriei gestionând în acelaşi timp reducerea emisiilor de poluanţi şi impactul negativ asupra 
mediului înconjurător. 

În situaţia existentă (varianta fără proiect), circulaţia între punctul de start al variantei 
ocolitoare pe DN1, km 106+000, şi punctul de final pe DN1, la km 111+000, se desfășoară cu 
dificultăți foarte mari, formându-se cozi de așteptare foarte lungi, în special în zilele de vineri, 
sâmbătă şi duminică, precum şi în perioadele sărbătorilor legale. 

Principalele probleme ale circulaţiei pe drumul existent, sunt următoarele: 
• Capacitatea de circulație pe drumul național, neasigurată pentru nivelul de serviciu 

aferent, datorită valorilor de trafic (debitul de calcul) foarte mari; 
• Zone comerciale dezvoltate în jurul drumului național, ce conduc la numeroase 

blocaje şi întârzieri datorită parcării vehiculelor în zone interzise şi a traversării pietonilor prin zone 
nepermise; 

• Relațiile de stânga pe ambele sensuri din drumul principal; 
• Zonă turistică foarte dezvoltată. 

Scopul documentaţiei este amenajarea unei artere noi, care să asigure 
fluidizarea/dezaglomerarea circulaţiei din zona centrală a oraşului Comarnic, străbătut de DN1 şi 
să conducă la stabilirea unei circulaţii fluente în condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii la 
trafic: pietoni, biciclişti, autoturisme, autoutilitare, etc., investiţia având caracter strategic din punct 
de vedere  economic şi social. 

Investiţia reprezintă una din oportunităţile de revitalizare a peisajului urban din zonă 
şi face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare. 

Prin realizarea investiţiei se va asigura condiţia tehnică, în conformitate cu 
normativele privind siguranţa circulaţiei autovehiculelor şi a pietonilor, care presupune asigurarea 
protecţiei utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare. Se va ridica standardul de urbanism al 
zonei, iar rezultatul va avea un impact pozitiv asupra populaţiei. 



Totodată, prin separarea traficului de tranzit de cel local, durata de deplasare dintre 
Bucureşti şi Braşov se va diminua semnificativ. 

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 310.845.582,56 lei cu TVA, din care C+M 
260.549.917,18 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. 259/16.11.2021 s–a aprobat Studiul 
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC”. 

           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 
„VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC”. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIEL MINCULESCU 
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