
ROMÂNIA                                                                                        
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire 
pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul Prahova” 

 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 16579/20.07.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 16580/20.07.2022 al Direcției 
Tehnice, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul 
Prahova”; 

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

- Prevederile art. 9 din Hotărârea 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. 13636/15.06.2022 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din 
cadrul Consiliului Județean Prahova; 

- În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) 
lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 
102B – km 1+700, comuna Drajna, județul Prahova”, conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții „Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna 
Drajna, județul Prahova”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 

  
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
                                                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                     Hermina – Adi Bîgiu      
Ploiești, 26 iulie 2022  
                                                            
Nr. 194 



ROMÂNIA                                                                     ANEXA  NR. 1 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                 la Hotărârea nr. _________ 
CONSILIUL  JUDEȚEAN                                           din ____________________ 
             

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții  
 

„Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul 
Prahova” 

 
Întocmit de proiectant în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































































































ROMÂNIA                                                                     ANEXA  NR. 2 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                 la Hotărârea nr. _________ 
CONSILIUL  JUDEȚEAN                                           din ____________________ 
 
 
                                                                                    

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul 
Prahova” 

 
 
BENEFICIAR: 
AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 
AMPLASAMENT: 
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: 
 

Județul Prahova 
Consiliul Județean Prahova 
Comuna Drajna, jud.Prahova, DJ 102B – km 1+700 
Bugetul local/alte surse de finanțare legal 
constituite 

 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Construire pod peste râul Teleajen 
pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul Prahova”: 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
Valoarea investiției (inclusiv TVA): 35.640.754,24 lei   
Valoare C+M (inclusiv TVA): 33.943.575,47 lei 
Valoare C+M (inclusiv TVA)-reparație pod vechi pentru destinație pietonală: 3.396.539,71 lei 
 
INDICATORI TEHNICI:    
  
Lungime totală pod: 
Lățime totală: 
Cale pod: 
Trotuare: 
Execuție iluminat public 

     163,00 m 
       12,40 m 
         7,80 m 
     2x1,50 m 

 
DURATA DE REALIZARE :                       12 Luni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
CONSILIUL  JUDEȚEAN    
PRESEDINTE 
Nr. 16579 / 20.07.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul 

Prahova” 
 
 

Drumul județean DJ 102B, se desprinde din DN 1A din orașul Vălenii de Munte și asigură 
conexiunea rutieră cu DN 10 (limită județ Buzău). 

La intrarea în comuna Drajna râul Teleajen este traversat de un pod construit în 1935, cu 
sprastructura alcătuită din 4 bolți din beton având deschiderea de circa 21,50 m, calea fiind 
amenajată pe un tablier din beton armat rezemat pe bolți la cheie și prin intermediul a 8 stâlpi 
(amplasați transversal la distanța interax de circa 1,50 – 1,70 m). 

Amplasat pe drumul județean DJ 102B, asupra podului nu au fost efectuate lucrări de 
intervenție, decât consolidare radiere și unele lucrări de întreținere. Pentru menținerea 
continuității drumului județean, au fost luate măsuri de siguranță rutieră, prin dirijarea circulației 
de tranzit alternativ și semaforizat. 

În luna martie 2022 s-a elaborat o Expertiză Tehnică de specialitate de către SC 
DRAGOKAD GEOMETRY SRL, unde au fost identificate o serie de defecte și degradări. Podul 
se află într-o stare nesatisfăcătoare, cu elemente constructive care sunt într-o stare avansată de 
degradare. 

Pentru a corespunde din punct de vedere tehnic și calitativ exigențelor normelor și 
standardelor aflate în vigoare, cât și pentru asigurarea continuității drumului județean DJ 102B, 
este necesară construirea unui pod nou și refacerea podului existent cu scopul de a-l folosi pentru 
circulația pietonală.  

Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a 
considerat oportună elaborarea de către SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL a Documentației 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.). 

Noul pod va fi din beton armat cu lungimea de 163 m, lățimea de 12,40 m, calea de pod de 
7,80 m și două trotuare de 1,50 m fiecare. Se va amplasa în aval de podul actual la o distanță 
minima de 10 m. De asemenea se vor executa lucrări de iluminat public pentru noul pod. 
         Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste 
râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul Prahova”. 

 
                                           PREȘEDINTE,  
                                      IULIAN DUMITRESCU 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
DIRECTIA TEHNICA 
Nr. 16580 / 20.07.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, comuna Drajna, județul 

Prahova” 
 

Drumul județean DJ 102B, se desprinde din DN 1A din orașul Vălenii de Munte și asigură 
conexiunea rutieră cu DN 10 (limită județ Buzău). 

La intrarea în comuna Drajna râul Teleajen este traversat de un pod construit în 1935, cu 
sprastructura alcătuită din 4 bolți din beton având deschiderea de circa 21,50 m, calea fiind 
amenajată pe un tablier din beton armat rezemat pe bolți la cheie și prin intermediul a 8 stâlpi 
(amplasați transversal la distanța interax de circa 1,50 – 1,70 m). 

Amplasat pe drumul județean DJ 102B, asupra podului nu au fost efectuate lucrări de 
intervenție, decât consolidare radiere și unele lucrări de întreținere. Pentru menținerea 
continuității drumului județean, au fost luate măsuri de siguranță rutieră, prin dirijarea circulației 
de tranzit alternativ și semaforizat. 

În luna martie 2022 s-a elaborat o Expertiză Tehnică de specialitate de către SC 
DRAGOKAD GEOMETRY SRL, unde au fost identificate o serie de defecte și degradări. Podul 
se află într-o stare nesatisfăcătoare, cu elemente constructive care sunt într-o stare avansată de 
degradare. 

Pentru a corespunde din punct de vedere tehnic și calitativ exigențelor normelor și 
standardelor aflate în vigoare, cât și pentru asigurarea continuității drumului județean DJ 102B, 
este necesară construirea unui pod nou și refacerea podului existent cu scopul de a-l folosi pentru 
circulația pietonală.  

Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a 
considerat oportună elaborarea de către SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL a Documentației 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.). 

Noul pod va fi din beton armat cu lungimea de 163 m, lățimea de 12,40 m, calea de pod de 
7,80 m și două trotuare de 1,50 m fiecare. Se va amplasa în aval de podul actual la o distanță 
minima de 10 m. 

Podul proiectat se dezvoltă pe 4 deschideri de 30,0 m+2x43,00 m+30,00 m. Culeile sunt 
tip perete cu ziduri întoarse de 8,50 m, fundate indirect pe piloți forați de 1,20 m L=16,00 m. 

Racordarea terasamentelor în zona podului se va face prin intermediul sferturilor de con 
adaptate la situația din teren. 

După schema statică structura este – grindă simplu rezemată. 
Podul va fi echipat cu parapete de protecție tip H4b, parapete pietonal, guri de scurgere 

T1G1, dispozitive de rost de 100 mm, aparate de reazem fixe și mobile, dispozitive antiseismice. 
De asemenea se vor executa lucrări de iluminat public pentru noul pod. 
După realizarea podului nou, podul existent se va închide total traficului pentru lucrări de 

reabilitare și conservare, cu menținere în exploatare doar pietonal. 



Elaborarea documentațiilor s- a realizat în conformitate cu HG 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 și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
         Finanțarea obiectivului se va realiza din bugetul local și din alte surse de finanțare legal 
constituite. 
         Drept urmarea a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții  „Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B – km 1+700, 
comuna Drajna, județul Prahova”, pe care îl avizăm favorabil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Director Executiv,  
                                           Daniel Minculescu 
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