
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 „Reabilitare 
pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea Doftanei, județul 

Prahova” 
 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 16543/20.07.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 16545/20.07.2022 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 
„Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea Doftanei, 
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. 14616/27.06.2022 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 „Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, 
km 23+950, comuna Valea Doftanei, 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 „Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna 
Valea Doftanei, 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. 196 



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

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

 
„Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950,  

comuna Valea Doftanei” 
 

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 
„Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea Doftanei, 

județul Prahova” 
 
 

BENEFICIAR: 
AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 
AMPLASAMENT: 
 
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: 
 

Județul Prahova 
Consiliul Județean Prahova 
Extravilan Comuna Valea Doftanei, jud.Prahova, 
DJ 102I, km 23+950 
Bugetul local/alte surse de finanțare legal 
constituite 

 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Reabilitare pod peste torentul 
Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea Doftanei, județul Prahova” 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
Valoarea investiției (inclusiv TVA): 15.441.861,42 lei   
Valoare C+M (inclusiv TVA): 12.291.382,78 lei 
 
INDICATORI TEHNICI: 
Lungime totală pod                             95,10 m 
Lungime suprastructură                  1 x 21,00 m 
Lățime parte carosabilă                   2 x 3,50 m  
Efect optic la bordură                      2 x 0,40 m 
Trotuare pietonale (lățime utulă)     2 x 1,00 m                      
Lise de parapet pietonal                  2 x 0,25 m           
Lățime totală tablier                           12,40 m 
 
DURATA DE EXECUȚIE :          12 Luni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
CONSILIUL  JUDEȚEAN    
PRESEDINTE 
Nr. 16543 / 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 „Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea 

Doftanei, județul Prahova” 
 

 
Conform Strategiei de dezvoltare a Județului Prahova, una din prioritățile Consiliului 

Județean Prahova o constituie reabilitarea și modernizarea podurilor aflate în administrare, 
asigurându-se astfel creșterea gradului de siguranță a circulației pe aceste poduri. 

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale este necesară în vederea asigurării unei 
rețele de transport rutier sigure și operaționale.  

Drumul județean DJ 102I traversează torentul Vlădișor, în extravilanul satului Teșila, la 
km 23+950 pe un pod din beton și zidărie din piatră cu o deschidere de 11,00 m și lungimea 
totală de 17,00 m. 

Suprastructura podului este realizată în anul 1960 dintr-o boltă dublu încastrată în plin 
cintru realizată din beton cu timpane din zidărie din piatră. 

În anul 1980 au fost făcute reparații la timpanele din zidărie din piatra prin placare parțială 
cu beton în partea din amonte și placare totală cu beton în partea din aval. 

Conform Raportului de Expertiză Tehnică elaborat de S.C. DONPREST COM S.R.L în 
anul 2018 și actualizat în anul 2022, s-au constatat o serie de degradări existând pericolul 
distrugerii totale a podului, fapt ce ar avea ca efect întreruperea circulației cu posibilitatea 
producerii unor grave accidente rutiere. 

Se impune elaborarea urgentă a unei documentații tehnice de execuție. 
Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a 

considerat oportună elaborarea de către SC BRIDGE CONSULT SRL a Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.). 
         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 „Reabilitare pod peste 
torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea Doftanei, județul Prahova”.  

 
                                             PREȘEDINTE,  
                                              Iulian Dumitrescu 
 
 

 
 

 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
DIRECTIA TEHNICA 
Nr. 16545 / 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 „Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea 

Doftanei, județul Prahova” 
 

 
Conform Strategiei de dezvoltare a Județului Prahova, una din prioritățile Consiliului 

Județean Prahova o constituie reabilitarea și modernizarea podurilor aflate în administrare, 
asigurându-se astfel creșterea gradului de siguranță a circulației pe aceste poduri. 

Asigurarea unei circulații în siguranță aferentă zonelor în care activitățile socio-economice 
au luat amploare, iar traficul auto și pietonal a crescut semnificativ, este obiectivul principal 
pentru realizarea acestei investiții. 

Drumul județean DJ 102I traversează torentul Vlădișor, în extravilanul satului Teșila, la 
km 23+950 pe un pod din beton și zidărie din piatră cu o deschidere de 11,00 m și lungimea 
totală de 17,00 m. 

Suprastructura podului este realizată în anul 1960 dintr-o boltă dublu încastrată în plin 
cintru realizată din beton cu timpane din zidărie din piatră. 

În anul 1980 au fost făcute reparații la timpanele din zidărie din piatra prin placare parțială 
cu beton în partea din amonte și placare totală cu beton în partea din aval. 

Conform Raportului de Expertiză Tehnică elaborat de S.C. DONPREST COM S.R.L în 
anul 2018 și actualizat în anul 2022, s-au constatat o serie de degradări existând pericolul 
distrugerii totale a podului, fapt ce ar avea ca efect întreruperea circulației cu posibilitatea 
producerii unor grave accidente rutiere. 

Pentru aducerea podului la parametrii constructivi și funcționali corespunzători 
reglementărilor în vigoare, prin Expertiza Tehnică se recomandă executarea unui pod nou peste 
bolta existentă. 

Lucrările se vor executa pe amplasamentul existent al podului peste torentul Vlădișor la 
km 23+950 pe DJ102I, pe teren aparținând domeniului public al Județului Prahova. 

Terenul afectat de proiect este amplasat pe DJ102I în zona podului peste torentul Vlădișor 
în extravilanul UAT Valea Doftanei, cu o suprafață de 1013,03 mp, intabulată cu nr. CF 24270. 

Lucrările constau în înlocuirea podului existent cu o structura din beton armat, realizată în 
schema statica de grindă simplu rezemată, fundată indirect prin intermediul piloților forați de 
diametru mare realizați în spatele fundațiilor bolții existente. Podul va avea lungimea de 95,10 
m. 

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

Lucrările propuse au fost proiectate ținând cont de funcționalitățile pe care trebuie să le 
îndeplinească, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și condițiile de teren. 



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 urmare 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 „Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, 
comuna Valea Doftanei, județul Prahova”, pe care îl avizăm favorabil. 

 
 
                                            DIRECTOR EXECUTIV  
                                                 Daniel Minculescu 
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