
 
ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 

și a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiții 
“CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, 

COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA” 
 

   Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16504/20.07.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 

Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 16505/20.07.2022 al 
Direcției Tehnice privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(DALI) și a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiții  
“CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, 
COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA”; 

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

- Prevederile art. 9 ale 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; 

- Avizul nr. 14120/21.06.2022 al Comisiei Tehnico–Economice de Avizare din 
cadrul Consiliului Județean Prahova; 

- În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) și 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 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 
aferentă obiectivului de investiții “CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, 
PUNCT „CARIERĂ”, COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, conform Anexei 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico–economici ai obiectivului de 
investiții “CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, 
COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, conform Anexei 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 

 

PREŞEDINTE 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

   Hermina Adi Bîgiu 
Ploiești, 26 iulie 2022 
 

Nr. 191 
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Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de 

investiții 
“CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, 

COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Principalii Indicatori Tehnico–Economici pentru obiectivul de investiții 
“CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, 

COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA” 
 

 
 
Beneficiar:     -Județul Prahova 
 
Autoritate contractantă:  -Consiliul Județean Prahova 
 
Amplasament:    - drumul județean DJ 101S, comuna Secăria  
 
Indicatori economici:   - Valoarea investiției (cu TVA)  - 15.392.568,17 lei. 

   din care C+M (cu TVA)          - 13.063.629,60 lei. 
 
Principalii indicatori tehnici: 
Capacități fizice:   
  
Lucrări de consolidare: 

1. Structură de sprijin pe piloți forați, considerați încastrați în terenul bun de fundare: 
- lungime totală: L = 286 m; 
- număr tronsoane: 27 buc.; 
- număr piloți: 189 buc.; 
- lungime pilot: 14 m; 
- diametru pilot: 600 mm. 

2. Structură de sprijin - zid în zona de debleu: 
- lungime totală: L = 241 m; 
- număr tronsoane: 20 buc; 

3. Monitorizare înclinometrică: 
- înclinometre: 3 buc. 

4. Lungimi și suprafețe utilizate pentru implementarea proiectului: 
- Lungime structuri de consolidare: 286 m; 

 Suprafață de teren utilizată temporar: aprox. 4500 mp; 
 Suprafață de teren utilizată definitiv: aprox. 3900 mp. 
 
Lucrari de drum: 

- Îmbracăminte – asfaltică;  
- Lungime - L =320 m;  
- Lăţimea părţii carosabile -Bc = 6.00 m, (2 buc. bandă de circulație x 3,00 m) + 

2 benzi de încadrare x 0,25 m; 
- Numărul de benzi de circulaţie = 2 buc.; 
- Acostamente 2 x 0,75 m; 
- Viteza de proiectare = 50 km/ora; 



- Clasa tehnică = “IV”; 
- Categoria de importanță a construcției = “C”.  

 
Varianta constructivă cu urmatoarea secțiune transversală: 

- Decopertare zestre existent-h = 100 cm; 
- 50 cm blocaj din piatră brută; 
- Geogrilă biaxială; 
- 15 cm strat de fundație din balast; 
- 15 cm strat de bază din piatră spartă; 
- 8 cm strat de bază din AB 31,5; 
- 6 cm strat de legătură din BAD 22,4; 
- 4 cm strat de uzură MAS 16. 

 
Lucrări de colectare, dirijare și evacuare a apelor: 

- Șanțuri  betonate - se vor realiza pe o lungime de 334 ml;  
- Șanțuri de descărcare - se vor realiza pe o lungime de 20 ml; 
- Podeț transversal Ø 800 mm, L = 10,00 m – 2 buc.. 

 
În vederea asigurării siguranței  circulației, se vor prevedea: 

- Indicatoare rutiere - 4 buc.; 
- Marcaje longitudinale; 
- Parapete metalic tip H4b = 320 ml. 

 
Durata de realizare: 12 luni. 
 
Finanţarea obiectivului: buget local și alte surse de finanțare legal constituite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 16504/20.07.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico–economici ai obiectivului de 

investiții “CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT 
„CARIERĂ”, COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA” 

 
 
Drumul județean DJ 101S: “Comarnic (DN1) – Secăria – Valea Doftanei 

(DJ102I)”, în lungime de 14,892 km, asigură legătura între localitățile traversate 
(Comarna, Secăria, Valea Doftanei) și legătura între drumul național DN 1 și drumul 
județean DJ 102I. 

Sectorul de drum județean DJ 101S, km 10+580-km 10+900, afectat de alunecări de 
teren și propus pentru consolidare și refacere, pe o lungime de 320 ml, se desfășoară pe 
teritoriul administrativ al județului Prahova, comuna Secăria. 

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentații cuprind operațiunile necesare de 
executat  în scopul consolidării sectorului de drum DJ 101S, în lungime de 320 ml, zona 
afectată de alunecări de teren, asigurării unor condiții normale de confort și de siguranță 
a circulației impuse de normele și normativele tehnice în vigoare, realizarea capacității 
portante a drumului conform standardelor în vigoare, rezolvarea scurgerii apelor, 
realizarea conform normativelor în vigoare a semnalizării rutiere și siguranței circulației 
și realizarea lucrărilor de protecția mediului. 

Varianta folosită pâna în prezent, aceea de întreținere și intervenție în punctele 
critice, fără o îmbunătățire a condițiilor de circulație prin realizarea unei structuri rutiere 
care să permită accesul rapid al vehiculelor în zonă, a îmbunatățirii hidraulicii drumurilor 
prin realizarea de șanturi și podețe va duce la o degradare accelerată a platformei 
drumurilor.  
 După evaluarea alternativelor pentru proiect a fost selectată soluția optimă.   
 Principalele criterii de selecție pentru alternativa optimă trebuie sa îndeplinească 
principiile unei dezvoltări durabile: 

- să aibă efecte negative minime asupra mediului înconjurător; 
- să fie acceptabil din punct de vedere social; 
- să fie fezabil din punct de vedere economic. 

Prin executarea lucrărilor nu se produc modificări ale mediului înconjurător ci se 
asigură desfășurarea circulației rutiere în condiții normale de siguranță și confort.  

Lucrările care se vor executa au ca scop consolidarea și refacerea sectorului de drum 
județean DJ 101S pe sectorul definit pe planul de situație, în scop social și economic, 
menținerea în permanență a caracteristicilor tehnico-funcționale precum și îmbunătățirea 
acestora în raport cu cerințele traficului rutier actual și de viitor.  

Oportunitatea investiției este permanentă, dată fiind importanța rețelei de căi de 
transport în cadrul localităților din zonă, precum și dorința de creștere a nivelului de trai 
al locuitorilor. 



Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este unitatea administrativ 
teritorială județul Prahova. 
 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru această investiție va: 

-remedia toate problemele existente la ora actuală;  
 -înlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect; 
 -asigură faptul că proiectul este gândit astfel încât va îndeplini scopurile pentru 
care este implementat; 
 -asigură faptul că proiectul este sustenabil pe termen lung. 

Lucrările de investiții vor fi realizate în exclusivitate pe domeniul public și nu implică 
exproprieri sau despăgubiri. 

 Lucrările de consolidare a sectorului de drum-DJ 101S vor avea un impact pozitiv la 
dezvoltarea economică și socială a regiunii, prin: 

- creșterea vitezei de transport; 
- reducerea consumului de carburanți, piese de schimb, prelungirea duratei de viață 

a  autovehiculelor; 
- reducerea costurilor de operare a transportului; 
- reducerea costurilor de exploatare; 
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță; 
- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul municipiului, indirect județului; 
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, 

noxelor, preluarea și descărcarea apelor pluviale; 
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale prin: 

- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni 
și străini, care să dezvolte zona; 

- crearea de noi locuri de muncă; 
- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat 

prin impozite și taxe pe baza dezvoltării economice; 
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea populației către instituții 

publice în condiții de confort și siguranță; 
- creșterea implicită a calității vieții; 
- reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social. 

Oportunitatea investiției este indisolubil legată de cele de mai sus și va determina 
ca circulația publică pe drumurile de interes local studiate să se desfașoare în condiții 
normale de siguranță și confort. Totodată, realizarea investiției va conduce la crearea 
infrastructurii necesare dezvoltării diferitelor activități economice (agricole, servicii), 
creșterea nivelului de trai al locuitorilor, creșterea interesului pentru terenurile din zonă. 
Prin consolidarea scetorului drumului se va îmbunățăți accesul la serviciile de bază pentru 
populație. 

Necesitatea acestui proiect a aparut în ideea asigurării accesului persoanelor 
riverane precum și a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural către rețeaua de 
drumuri existente cât și spre punctele de interes social/turistic din zonă. 

 Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect sunt argumentate și de starea 
fizică a drumului raportat la condițiile generale de circulație actuale cât și de perspectivă. 

 
Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective: 

- principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi 
de comunicație; 

- principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, 
a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții; 



- asigură cu operativitate accesul mijloacelor auto de intervenţie în caz de 
necesitate (salvare, pompieri, poliţie, intervenţii utilităţi publice); 

- asigură accesul în condiţii bune de siguranţă şi confort atât a locuitorilor 
din zonă, cât şi a cadrelor didactice, elevilor, etc.; 

- asigură legătură la reţeaua de drumuri principale ale județului; 
- se evită aglomerarea traficului datorită vitezelor de rulare foarte mici, 

fapt care conduce la o creştere a consumului de carburanţi; 
Refacerea zonei afectate de alunecări de teren va determina: 

- îmbunătățirea circulației; 
- creșterea calității serviciilor publice și a valorii terenului agricol; 
- va fi influențată benefic activitatea economico-comercială; 
- facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; 

 
La elaborarea documentaţiei au fost respectate prevederile HGR 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.  

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico–
economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în 
completare din bugetele locale, se aprobă de către Consiliul Judeţean Prahova. 

Finanțarea obiectivului de investiție se va face de la bugetul local și din alte surse de 
finanțare legal constituite. 

 
Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a 
principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiții 
“CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, 
COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA”. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
IULIAN DUMITRESCU 
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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico–economici ai obiectivului de 

investiții  
“CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, 

COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA” 
 

Sectorul de drum județean DJ 101S, km 10+580-km 10+900, afectat de alunecări de 
teren și propus pentru consolidare și refacere, pe o lungime de 320 ml, se desfășoară pe 
teritoriul administrativ al județului Prahova, comuna Secăria. 

Lucrările care fac obiectul prezentei documentații cuprind operațiunile necesare de 
executat  în scopul consolidării sectorului de drum DJ 101S, în lungime de 320 ml, zonă 
afectată de alunecări de teren, asigurării unor condiții normale de confort și de siguranță 
a circulației impuse de normele și normativele tehnice în vigoare, realizarea capacității 
portante a drumului conform standardelor în vigoare, rezolvarea scurgerii apelor, 
realizarea conform normativelor în vigoare a semnalizării rutiere și siguranței circulației 
și realizarea lucrărilor de protecția mediului. 

Prin executarea lucrărilor nu se produc modificări ale mediului înconjurător ci se 
asigură desfășurarea circulației rutiere în condiții normale de siguranță și confort.  

Lucrările care se vor executa au ca scop consolidarea și refacerea sectorului de drum 
județean DJ 101S pe sectorul definit pe planul de situație, în scop social și economic, 
menținerea în permanență a caracteristicilor tehnico-funcționale precum și îmbunătățirea 
acestora în raport cu cerințele traficului rutier actual și de viitor.  

Oportunitatea investiției este permanentă, dată fiind importanța rețelei de căi de 
transport în cadrul localităților din zonă, precum și dorința de creștere a nivelului de trai 
al locuitorilor. 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este unitatea administrativ 
teritorială județul Prahova. 

Drumul județean DJ 101S: “Comarnic (DN1) – Secăria – Valea Doftanei 
(DJ102I)”, în lungime de 14,892 km, asigură legătura între localitățile traversate 
(Comarna, Secăria, Valea Doftanei) și legătura între drumul național DN 1 și drumul 
județean DJ 102I. 
 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru această investiție va: 

-remedia toate problemele existente la ora actuală;  
 -înlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect; 
 -asigură faptul că proiectul este gândit astfel încât va îndeplini scopurile pentru 
care este implementat; 
 -asigură faptul că proiectul este sustenabil pe termen lung. 

Lucrările de investiții vor fi realizate în exclusivitate pe domeniul public și nu implică 
exproprieri sau despăgubiri. 

 Lucrările de consolidare a sectorului de drum-DJ 101S vor avea un impact pozitiv la 
dezvoltarea economică și socială a regiunii, prin: 



- creșterea vitezei de transport; 
- reducerea consumului de carburanți, piese de schimb, prelungirea duratei de viață 

a  autovehiculelor; 
- reducerea costurilor de operare a transportului; 
- reducerea costurilor de exploatare; 
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță; 
- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul municipiului, indirect județului; 
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, 

noxelor, preluarea și descărcarea apelor pluviale; 
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale prin: 

- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni 
și străini, care să dezvolte zona; 

- crearea de noi locuri de muncă; 
- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat 

prin impozite și taxe pe baza dezvoltării economice; 
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea populației către instituții 

publice în condiții de confort și siguranță; 
- creșterea implicită a calității vieții; 
- reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social. 

 Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect a fost selectată soluția optimă.  
 Principalele criterii de selecție pentru alternativa optimă trebuie sa îndeplinească 
principiile unei dezvoltări durabile: 

- să aibă efecte negative minime asupra mediului înconjurător; 
- să fie acceptabil din punct de vedere social; 
- să fie fezabil din punct de vedere economic. 

Oportunitatea investiției este indisolubil legată de cele de mai sus și va determina 
ca circulația publică pe drumurile de interes local studiate să se desfașoare în condiții 
normale de siguranță și confort. Totodată, realizarea investiției va conduce la crearea 
infrastructurii necesare dezvoltării diferitelor activități economice (agricole, servicii), 
creșterea nivelului de trai al locuitorilor, creșterea interesului pentru terenurile din zonă. 
Prin consolidarea scetorului drumului se va îmbunățăți accesul la serviciile de bază pentru 
populație. 

Necesitatea acestui proiect a aparut în ideea asigurării accesului persoanelor 
riverane precum și a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural către rețeaua de 
drumuri existente cât și spre punctele de interes social/turistic din zonă. 

 Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect sunt argumentate și de starea 
fizică a drumului raportat la condițiile generale de circulație actuale cât și de perspectivă. 

Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective: 
- principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi 

de comunicație; 
- principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, 

a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții; 
- asigură cu operativitate accesul mijloacelor auto de intervenţie în caz de 

necesitate (salvare, pompieri, poliţie, intervenţii utilităţi publice); 
- asigură accesul în condiţii bune de siguranţă şi confort atât a locuitorilor 

din zonă, cât şi a cadrelor didactice, elevilor, etc.; 
- asigură legătură la reţeaua de drumuri principale ale județului; 
- se evită aglomerarea traficului datorită vitezelor de rulare foarte mici, 

fapt care conduce la o creştere a consumului de carburanţi; 
Refacerea zonei afectate de alunecări de teren va determina: 



- îmbunătățirea circulației; 
- creșterea calității serviciilor publice și a valorii terenului agricol; 
- va fi influențată benefic activitatea economico-comercială; 
- facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; 

 
La elaborarea documentaţiei au fost respectate prevederile HGR 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.  

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico–
economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în 
completare din bugetele locale, se aprobă de către Consiliul Judeţean Prahova. 

Finanțarea obiectivului de investiție se va face de la bugetul local și din alte surse de 
finanțare legal constituite.  

 
Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții “CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, 
PUNCT „CARIERĂ”, COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA”. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIEL MINCULESCU 

 
 

 










































































































































































































	DIRECŢIA TEHNICĂ

