
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 

219    L= 0.125 km, Comuna Predeal Sărari (PV nr. 3705/25.06.2021)” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16536/20.07.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 16542/20.07.2022 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 
„Refacere DJ 219    L= 0.125 km, Comuna Predeal Sărari (PV nr. 3705/25.06.2021)”; 

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

- Prevederile art.9 din HGR 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. 15014/30.06.2022 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 „Refacere DJ 219  L= 0.125 km, Comuna Predeal Sărari 
(PV nr. 3705/25.06.2021)”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții „Refacere DJ 219  L= 0.125 km, Comuna Predeal Sărari (PV nr. 
3705/25.06.2021)”, 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. 198 
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