ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a Devizului
General pentru obiectivul "Reabilitare DJ 102 1 - Valea Doftanei; km 35+100
- km 37+620"
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 15980/13.07.2022 al domnului Iulian Dumitrescu,
Preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 15981/13.01.2022
al Direcţiei Tehnice privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a
Devizului General pentru obiectivul „Reabilitare DJ 1021 - Valea Doftanei; km
35+100 - km 37+620";
- Prevederile art. 44, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Aviz nr. 15984/13.07.2022 al Comisiei Tehnice de Avizare a Consiliului Județean
Prahova;
- In temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b, alin. (3), lit. f, art. 196, alin. (1),
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 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 indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul "Reabilitare DJ 1021 - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620",
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul
"Reabilitare DJ 1021 - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620", conform Anexei
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Iulian Dumitrescu

Ploiești, 13 iulie 2022
Nr. 172

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina – Adi Bîgiu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

ANEXA NR.1
LA HOTARAREA NR.______
Din data de__________

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
"Reabilitare DJ 102 1 - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620"

Beneficiar:

Judetul Prahova

Autoritate Constractanta :
Amplasament :

Consiliul Judetean Prahova
Comuna Valea Doftanei, DJ 102 I, km 35+100-37+620

Indicatori economici :
Valoarea actualizata a investitiei (inclusiv TVA) - 22.373.115,68 lei
Din care C+M (inclusiv TVA)

- 19.596.307,68 lei

din care PNDL (inclusiv TVA)

- 11.262.141,00 lei

Principalii indicatori tehnici:
DRUM
lungimea tronsonului reabilitat este de 2520 ml;
- latimea platformei este de 8,00 m;
- latimea pârtii carosabile este de 6,00 m;
- acostamente 2 x 1,00 m;
- incadrarea pârtii carosabile se face cu benzi de incadrare 2 x 0,25 m, amplasate in
cadrul acostamentelor;
- 2 benzi de circulaţie (cu o banda pe sens).
PODURI
- Pod nou la km 35+855 peste paraul Valea Seaca,
- infrastructura pod - culei masive din beton armat, fundate direct;
- structura podului - pod cu grinzi din beton armat precomprimat tip " T" cu lungime
de 18.00 ml oblice la 70°;
- lungimea podului - 25,10 m;
- latime parte carosabila - 8.30 m;
- trotuar - 2 trotuare x 1,00 m = 2,00 m;

- latimea totala - 11,90 ml.
- Pod nou la km 3 7+259 peste paraul Orjogoaia,
- infrastructura pod - culei masive din beton armat, fundate direct;
- structura podului - pod cu grinzi din beton armat precomprimat tip " T" cu lungime
de 21.00 ml;
- lungimea podului - 28,10 m;
- latime parte carosabila - 7.80 m;
- trotuar - 2 trotuare x 1,00 m = 2,00 m;
- latimea totala - 11,40 ml.
PODEŢE
- Podeţe noi proiectate - 11 buc, din care:
- Podeţ casetat tip P2 - 6 buc;
- Podeţ casetat tip C2 - 3 buc;
- Podeţ dalat tip D 5 - 2 buc.
LUCRĂRI DE CONSOLIDARE:
-

Zid de sprijin cu Helev=l m pe lungime de 115 m;
Zid de sprijin cu Helev=2 m pe lungime de 252 m;
Fundaţie adancuta de parapet pe lungime de 755 m.

Sursa de finanţare: bugetul local, bugetul de stat şi din alte surse de finanţare legal constituite.

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15980/13.07.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a Devizului
General pentru obiectivul "Reabilitare DJ 102 1 - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620"
Drumul judeţean DJ 102 I, Câmpina (DN 1) - Plaiu Câmpinei - Lunca Mare - Seciuri - Teşila
- Trăisteni - limită judeţ Braşov - Şanţuri (DN IA) se desfăşoară pe partea de nord a judeţului Prahova
şi în partea de sud a judeţului Braşov, şi are o lungime totală de 63,594 km, conform H.G. nr.
540/2000, din care 49,910 km pe teritorul administrativ al judeţului Prahova şi 13,684 km pe teritoriul
administrativ al judeţului Braşov.
Drumul este modernizat pe tronsonul cuprins între km 0+000 şi km 35+100 cu structură rutieră
alcătuită din îmbrăcăminţi asfaltice şi pietruit pe tronsonul cuprins între km 35+100 şi km 63+594.
Pentru extinderea zonei cu îmbrăcăminţi asfaltice, Consiliul Judeţean Prahova a întocmit
studiul de fezabilitate "Reabilitare DJ 1021 - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620", pentru
care a fost obţinută finanţarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020.
Principalii indicatori tehnico-economici ai acestui proiect, rezultaţi în urma întocmirii
Studiului de Fezabilitate, au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 186/30.10.2017 a Consiliului Judeţean
Prahova, actualizati prin Hotărârea nr. 6/2021 a Consiliului Judeţean Prahova .
Ulterior, în urma derulării şi a finalizării procedurii de achiziţie publică privind încheierea
unui contract de proiectare şi execuţie pentru acest proiect, a fost semnat contractul nr.
13236/1504/21.06.2019 cu asocierea SC Coni SRL - lider asociere, împreună cu SC Routte Construct
SRL - asociat.
Potrivit adresei nr. 15841/12.07.2022 transmisa de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Administratiei este necesara actualizarea Devizului General si a indicatorilor Tehnico-economici
pana la data de 14.07.2022. Ca urmare a aparitiei HG 47/2022 si cresterii accelerate a preturilor, a
rezultat nou deviz general, care cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii obiectivului, care este
de importanta vitala pentru infrastructura judetului si nu poate fi amanat .
Din acest motiv este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului
General.
Faţă de cele expuse anterior, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE,
Iulian Dumitrescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 15981/13.07.2022

RAPORT
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General
pentru obiectivul "Reabilitare DJ 102 1 - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620"
Drumul judeţean DJ 102 I, Câmpina (DN 1) - Plaiu Câmpinei - Lunca Mare - Seciuri - Teşila
- Trăisteni - limită judeţ Braşov - Şanţuri (DN IA) se desfăşoară pe partea de nord a judeţului Prahova
şi în partea de sud a judeţului Braşov, şi are o lungime totală de 63,594 km, conform H.G. nr.
540/2000, din care 49,910 km pe teritorul administrativ al judeţului Prahova şi 13,684 km pe teritoriul
administrativ al judeţului Braşov.
Drumul este modernizat pe tronsonul cuprins între km 0+000 şi km 35+100 cu structură rutieră
alcătuită din îmbrăcăminţi asfaltice şi pietruit pe tronsonul cuprins între km 35+100 şi km 63+594.
Pentru extinderea zonei cu îmbrăcăminţi asfaltice, Consiliul Judeţean Prahova a întocmit
studiul de fezabilitate "Reabilitare DJ 1021 - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620", pentru
care a fost obţinută finanţarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020.
Principalii indicatori tehnico-economici ai acestui proiect, rezultaţi în urma întocmirii
Studiului de Fezabilitate, au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 186/30.10.2017 a Consiliului Judeţean
Prahova, actualizati prin Hotărârea nr. 6/2021 a Consiliului Judeţean Prahova .
Ulterior, în urma derulării şi a finalizării procedurii de achiziţie publică privind încheierea
unui contract de proiectare şi execuţie pentru acest proiect, a fost semnat contractul nr.
13236/1504/21.06.2019 cu asocierea SC Coni SRL - lider asociere, împreună cu SC Routte Construct
SRL - asociat.
Potrivit adresei nr. 15841/12.07.2022 transmisa de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Administratiei este necesara actualizarea Devizului General si a indicatorilor Tehnico-economici
pana la data de 14.07.2022. Ca urmare a aparitiei HG 47/2022 si cresterii accelerate a preturilor, a
rezultat nou deviz general, care cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii obiectivului, care este
de importanta vitala pentru infrastructura judetului si nu poate fi amanat .
Din acest motiv este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului
General.
Faţă de cele expuse anterior, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Avizăm favorabil Proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea actualizării
indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul "Reabilitare DJ 102 1 Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620"

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIEL MINCULESCU

