
 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 
„Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, județul Prahova” 

 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 19218/23.08.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 19219/23.08.2022 al Direcției 
Tehnice, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții 
„Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, 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 tehnicoeconomice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

  Avizul nr. 19208/23.08.2022 al Comisiei TehnicoEconomice 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 „Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna 
Șotrile, județul Prahova”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de 
investiții „Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, 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, 31 august 2022   
                                                           
Nr. 231 



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: 

  
„Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, 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 
„Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, județul Prahova” 

 
BENEFICIAR: 
AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 
AMPLASAMENT: 
 
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: 
 

 
Județul Prahova 
Consiliul Județean Prahova 
Comuna Șotrile, jud.Prahova, DJ 207, L = 0,600 km 
Sat Vistieru, sat Șotrile, sat Plaiul Cornului 
Bugetul local/alte surse de finanțare legal 
constituite 

 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei investiții „Consolidare și refacere 
DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, județul Prahova” 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
Valoarea investiției (inclusiv TVA):      16.698.372,79 lei   
Valoare C+M (inclusiv TVA):               14.648.585,80 lei 
 
INDICATORI TEHNICI: 
 
Structuri rutiere tip suplă: 
 
Zona 1 – Punct Cozia Anne Mary, km 2+365 – km 2+640 

- Lungime proiectată:              0,095km 
- Lătime parte carosabilă:        4,00 – 5,50 m 
- Sistem rutier: 
       - strat de uzură din mixture asfaltică tip BA 16, h = 4 cm, 
       - strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de fundație superior din piatră spartă, h = 15 cm, 
       - strat de fundație inferior din balast, h = 30 cm, 
       - strat de formă din balast stabilizat mecanic cu adaos 50% balast, h = 10 cm. 
- Piloți forați diametru minim 600mm și lungime minimă 14,00m : 35 buc. 
- Rigolă carosabilă: 95,00  ml 
- Zid de sprijin din beton tip 1 – fundație indirectă: 50,00 ml 
- Parapet de siguranță drum: 95,00 ml 
- Dren de fund de șanț: 95,00 ml 
- Gabioane cu lățimea de 5,00 m și structuri de sprijin cu h = 2,00 m 

 
Zona 2 și Zona 3 – Punct Boncu – Tronson I, km 3+850 – km 3+915 
     – Tronson II, km 3+740 – km 3+780 

- Lungime proiectată:              0,185km 
- Lătime parte carosabilă:        4,00 – 5,50 m 
- Sistem rutier: 
       - strat de uzură din mixture asfaltică tip BA 16, h = 4 cm, 
       - strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22,4, h = 6 cm, 



       - strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de fundație superior din piatră spartă, h = 15 cm, 
       - strat de fundație inferior din balast, h = 30 cm, 
       - strat de formă din balast stabilizat mecanic cu adaos 50% balast, h = 10 cm. 
- Piloți forați diametru minim 600mm și lungime minimă 14,00m : 84 buc. 
- Rigolă triunghiulară: 185,00 ml 
- Zid de sprijin din beton tip 1 – fundație indirectă: 120,00 ml 
- Parapet de siguranță drum: 185,00 ml 
- Dren de fund de șanț: 185,00 ml 
- Podeț transversal casetat tip “C₀” din elemente prefabricate: 1 buc 
- Podeț transversal casetat tip “D5” din elemente prefabricate: 1 buc 

 
Zona 4 – Punct Curătura, km 4+655 – km 4+783 

- Lungime proiectată:              0,128km 
- Lătime parte carosabilă:        4,00 – 5,50 m 
- Sistem rutier: 
       - strat de uzură din mixture asfaltică tip BA 16, h = 4 cm, 
       - strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de fundație superior din piatră spartă, h = 15 cm, 
       - strat de fundație inferior din balast, h = 30 cm, 
       - strat de formă din balast stabilizat mecanic cu adaos 50% balast, h = 10 cm. 
- Piloți forați diametru minim 600mm și lungime minimă 14,00m : 42 buc. 
- Rigolă carosabilă: 128,00  ml 
- Zid de sprijin din beton tip 1 – fundație indirectă: 60,00 ml 
- Parapet de siguranță drum: 64,00 ml 
- Dren de fund de șanț: 128,00 ml 

 
Zona 5 – Punct Stoicescu, km 5+870 – km 5+948 

- Lungime proiectată:              0,078km 
- Lătime parte carosabilă:        4,00 – 5,50 m 
- Sistem rutier: 
       - strat de uzură din mixture asfaltică tip BA 16, h = 4 cm, 
       - strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de fundație superior din piatră spartă, h = 15 cm, 
       - strat de fundație inferior din balast, h = 30 cm, 
       - strat de formă din balast stabilizat mecanic cu adaos 50% balast, h = 10 cm. 
- Piloți forați diametru minim 600mm și lungime minimă 14,00m : 35 buc. 
- Rigolă triunghiulară: 78,00 ml 
- Zid de sprijin din beton tip 1 – fundație indirectă: 50,00 ml 
- Parapet de siguranță drum: 78,00 ml 
- Dren de fund de șanț: 78,00 ml 

 
 
Zona 6 – Punct Stănică, km 7+050 – km 7+120 

- Lungime proiectată:              0,070km 
- Lătime parte carosabilă:        4,00 – 5,50 m 
- Sistem rutier: 
       - strat de uzură din mixture asfaltică tip BA 16, h = 4 cm, 
       - strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22,4, h = 6 cm, 
       - strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 22,4, h = 6 cm, 



       - strat de fundație superior din piatră spartă, h = 15 cm, 
       - strat de fundație inferior din balast, h = 30 cm, 
       - strat de formă din balast stabilizat mecanic cu adaos 50% balast, h = 10 cm. 
- Piloți forați diametru minim 600mm și lungime minimă 12,00m : 28 buc. 
- Rigolă triunghiulară: 70,00 ml 
- Zid de sprijin din beton tip 1 – fundație indirectă: 40,00 ml 
- Parapet de siguranță drum: 53,00 ml 
- Dren de fund de șanț: 70,00 ml 

 
Pentru asigurarea siguranței circulației: 
- Semnalizare rutieră pe timpul execuției lucrărilor: 72 buc 
- Semnalizare rutieră după terminarea lucrărilor: 40 buc 
- Semnalizare rutieră orizontală: 1,500 km 
   
 
DURATA DE EXECUȚIE :          10 Luni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
CONSILIUL  JUDEȚEAN    
PRESEDINTE 
Nr. 19218/23.08.2022 
 
 

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

(D.A.L.I.) şi ai principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, județul Prahova” 

 
Cantitatea și calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investițiile în domeniu, precum 

și gradul de acces la aceasta, reflectă gradul de civilizație, deopotrivă cu disponibilitatea de 
evoluție și creștere economică. În actualele condiții este necesar ca dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii locale și regionale de transport să ia în considerare dinamica redusă a dezvoltării 
economice în zonele unde acest tip de infrastructură este slab dezvoltată. Siguranța rutieră 
reprezintă și ea o problemă pe drumurile județene. 

Urmare a precipitațiilor abundente din anii trecuți care au căzut pe teritoriul administrativ 
al comunei Șotrile, acestea au afectat drumul județean DJ 207, iar în zonele denumite punct 
“Stoicescu, Curătura, Boncu, Cozia Anne Mary, Stănică“ s-au accentuat alunecările de teren 
existente care au afectat corpul și platforma drumului. Circulația auto și pietonală se realizează 
cu dificultate, sectoarele de drum având multiple degradări structurale, fisuri, crăpături, gropi și 
făgașe. 

Sectoarele de drum județean menționate mai sus nu au asigurate pantele minime exterioare 
pentru scurgerea apelor de pe partea carosabilă, fenomenul de îngheț, dezgheț a apei staționată 
în crăpături și fisuri pe partea carosabilă sau în zona adiacentă drumului, constituie una din 
cauzele principale ale degradării lucrărilor de infrastructură existente. 

Potrivit Raportului de Expertiză Tehnică, sunt necesare lucrări de modernizare a 
tronsoanelor de drum județean DJ 207 (punct Stoicescu, punct Curătura, punct Boncu, punct 
Cozia Anne Mary, punct Stănică), amenajare adiacentă și colectare a apelor, pentru asigurarea 
unui transport civilizat și sigur, corespunzător clasificării sale ca drum județean de clasă tehnică 
IV. 

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

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria “C” – lucrări de 
importanță normală, determinate conform HG 766/1997. 
         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 „Consolidare și refacere 
DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, județul Prahova”. 
                                                                                                             
                                                               PREȘEDINTE,  
                                                             Iulian Dumitrescu 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
DIRECTIA TEHNICA 
Nr. 19219/23.08.2022 
 
 

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 
„Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, județul Prahova” 

 
Urmare a precipitațiilor abundente din anii trecuți care au căzut pe teritoriul administrativ 

al comunei Șotrile, acestea au afectat drumul județean DJ 207, iar în zonele denumite punct 
“Stoicescu, Curătura, Boncu, Cozia Anne Mary, Stănică“ s-au accentuat alunecările de teren 
existente care au afectat corpul și platforma drumului. Circulația auto și pietonală se realizează 
cu dificultate, sectoarele de drum având multiple degradări structurale, fisuri, crăpături, gropi și 
făgașe. 

Sectoarele de drum județean menționate mai sus nu au asigurate pantele minime exterioare 
pentru scurgerea apelor de pe partea carosabilă, fenomenul de îngheț, dezgheț a apei staționată 
în crăpături și fisuri pe partea carosabilă sau în zona adiacentă drumului, constituie una din 
cauzele principale ale degradării lucrărilor de infrastructură existente. 

 
Proiectul propune reabilitarea tronsoanelor din drumul județean DJ 207 situate astfel:  
- Zona 1 – Punct Cozia Anne Mary, km 2+365 – km 2+640, L = 95,00 m 
- Zona 2 – Punct Boncu – Tronson I, km 3+850 – km 3+915, L = 65,00 m 
- Zona 3 – Punct Boncu –Tronson II, km 3+740 – km 3+780, L = 40,00 m 
- Zona 4 – Punct Curătura, km 4+655 – km 4+783, L = 128 m 
- Zona 5 – Punct Stoicescu, km 5+870 – km 5+948, L = 78,00 m 
- Zona 6 – Punct Stănică, km 7+050 – km 7+120, L = 70,00 m 

 
Conform Expertizei Tehnice structura rutieră a drumului județean DJ 207 se află la nivel 

de drum cu strat de uzură din mixtură asfaltică.  
Potrivit Raportului de Expertiză Tehnică, sunt necesare lucrări de consolidare a 

tronsoanelor de drum județean DJ 207, amenajare adiacentă și colectare a apelor, pentru 
asigurarea unui transport civilizat și sigur, corespunzător clasificării sale ca drum județean de 
clasă tehnică IV. 

Reabilitarea tronsoanelor de drum constă în realizarea unei structuri rutiere suple realizate 
dintr-o succesiune de straturi după cum urmează: strat de uzură din beton asfaltic, strat de 
legătură din beton asfaltic deschis, strat de bază din anrobat bituminos, stat de fundație superior 
din piatră spartă, strat de fundație inferior din balast, strat de formă stabilizat mecanic cu adaos 
de balast.  

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

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria “C” – lucrări de 
importanță normală, determinate conform HG 766/1997. 



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 „Consolidare și refacere DJ 207, L = 0,600 km, comuna Șotrile, județul 
Prahova”, pe care îl avizăm favorabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            DIRECTOR EXECUTIV  
                                                 Daniel Minculescu 
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