
ROMÂNIA                                                                       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada 
Buda, județul Prahova”  

 
Având în vedere: 

            - Referatul de aprobare nr.19375/24.08.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 19376/24.08.2022 al 
Direcției Tehnice privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și 
strada Buda, județul Prahova”; 
 - Avizul nr. 19360/24.08.2022 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din 
cadrul Consiliului Județean Prahova; 

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

- Prevederile Hotărârii Guvernului 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; 

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 României nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
             

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada 
Buda, județul Prahova”,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă  Devizul General, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
                                                                                       

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:                            
           SECRETAR GENERAL,    

                       Hermina Adi Bîgiu 
                                                                                                                                                                                                                                                 

Ploieşti, 31 august 2022 
 
Nr. 235 
 



JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 19375/24.08.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 
101 I și strada Buda, județul Prahova”  

 
Prin proiectul  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj 

denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada Buda, județul 
Prahova”, se urmărește îmbunătățirea circulației în partea de nord-vest a Municipiului 
Ploiești, respectiv la intersecția drumului național DN 1 (Centura  de Vest Ploiești) cu drumul 
județean DJ 101I – strada Buda. Intr-o prima etapa pentru asigurarea sigurantei rutiere a fost 
montat parapet separator New Jersey pentru interzicerea virajului la stanga din DN1 si spre 
DN1. 

Eliminarea acestui punct de conflict se va realiza prin amenajarea unui pasaj denivelat 
peste DN 1 la intersecția dintre DN 1, strada Buda și DJ 101I 

SCENARIUL 1: Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) situat pe strada Buda 
și DJ 101I. 

Pasajul denivelat peste DN 1 se va amplasa la intersecția dintre strada Buda și DJ 101 I, 
cu păstrarea aliniamentului intersecției la trecerea peste drumul național. Pentru asigurarea 
tuturor relațiilor de trafic de intrare și ieșire pe DN 1, se vor amenaja două intersecții giratorii 
precum și bretele de intrare și ieșire pe/de pe DN 1 după cum urmează: 

• Intersecție Giratorie pe DJ 101 I- distanta fata de DN1 aproximativ 276m 
- rază inel central – 15 m 
- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 11 m. 

• Intersecție Giratorie pe strada Buda distanta fata de DN1 aproximativ 328m 
- raza circulară a insulei – 15 m 
- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 11 m. 

Pasajul peste DN 1 pe strada Buda și DJ 101 I are 5 deschideri de 
26,07+26,00+29,00+29,00+26,07 m și o lungime totală de 138,90 m. 

Schema statică este de grindă continuă pe 5 deschideri, pasajul traversează normal DN 
1.Suprastructura este alcatuira din 9 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu lungimea de 
24.00m pentru deschiderile 1,2,5 si grinzi de 27.00m pentru deschiderile 3si 4 , cu inaltimea 
grinzii de 1.10m, solidarizate la partea superioara cu placa de suprabetonare.  

Infrastructura este alcatuita din 2 culei si 4 pile, din beton armat fundate indirectpe piloti 
forati de  15.00m adancime si diametru de 1.20m. 

Gabaritul de liberă trecere pe sub pasaj va fi de minim 5,00 m. 
In sectiune transversala podul are o latime de 11.40m din acre parte carosabila 7.80m si 

doua trotuare de 1.00m.  
 
Structura rutiera este alcatuita din : 



• 4 cm MAS16 cu bitum modificat strat uzura 
• 5cm BAD22.4 strat de legatura; 
• 6cm AB22.4 start de baza;  
• 15cm balast stabilizat cu ciment; 
• 35 cm balast amestec optimal  

Pasajul este prevazut a fi iluminat conform legislatiei in vigoare.  
SCENARIUL 2: Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) situat la 160,00 m de 

intersecția strada Buda și DJ 101I cu DN 1 (Centura Vest). 
Pasajul denivelat peste DN 1 se va amplasa la aproximativ 160,00 m față de  intersecția 

dintre strada Buda și DJ 101 I, în direcția București. Pentru asigurarea tuturor relațiilor de trafic 
de intrare și ieșire pe DN 1, se vor amenaja două intersecții giratorii precum și bretele de intrare 
și ieșire pe/de pe DN 1 după cum urmează: 

• Intersecție Giratorie pe DJ 101 I 
- distanța față de Ax DN 1 – aproximativ 220 m 
- rază inel central – 15 m 
- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 7 m. 

• Inresecție Giratorie pe strada Buda- forma ovoidala pentru evitarea utilitatilor 
existente in amplasament 

- distanța față de Ax DN 1 – aproximativ 210 m 
- raza circulară a insulei – 21 m 
- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 7 m. 

Documentația studiului de fezabilitate privind modificarea soluției tehnice pasaj 
superior, inclusiv relocare/protejare rețele utilități pentru obiectivul de investiții „Pasaj 
denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada Buda, județul Prahova” 
a fost prezentată și analizată în Comisia Tehnică a Consiliului Județean Prahova. Comisia a 
receptionat documentatia. Se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada Buda, 
județul Prahova”-modificare soluție tehnică pasaj superior, inclusiv relocare/protejare rețele 
utilități,  in  SCENARIUL 1 valoarea investiției fiind (inclusiv TVA)/C+M (inclusiv TVA): 
88.859.634,09 lei/73.391.361,35 lei. 

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte surse de 
finanțare legal constituite. 

Față de cele prezentate, se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 
101 I și strada Buda, județul Prahova”,  in  SCENARIUL 1 valoarea investiției fiind 
(inclusiv TVA)/C+M (inclusiv TVA): 88.859.634,09 lei/73.391.361,35 lei. 

 
Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
                                                                     
                                          PRESEDINTE,  
                                     IULIAN DUMITRESCU 
 

ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  

 



CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr. 19376/24.08.2022 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 
101 I și strada Buda, județul Prahova” 

 
Prin proiectul  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj 

denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada Buda, județul 
Prahova”,  se urmărește îmbunătățirea circulației în partea de nord-vest a Municipiului 
Ploiești, respectiv la intersecția drumului național DN 1 (Centura  de Vest Ploiești) cu drumul 
județean DJ 101I – strada Buda. 

În zona intersecției dintre DN1 (Centura Vest Ploiești) – E60, strada Buda și DJ 101I, 
datorită intensității foarte mari a traficului de pe drumul national european, precum și 
capacității reduse de circulație, apar frecvente blocări și stagnări, această zonă reprezentând un 
punct negru (punct de conflict) pentru desfășurarea circulației, atât pentru drumul national, cât 
și pentru strada Buda și drumul județean DJ 101I. 

În intersecția la nivel actuală, fluxurile cu intensități mari de trafic creează ambuteaje, 
timpi de așteptare mari (în special pe DJ 101I și strada Buda), care conduc în final la 
producerea frecventă a accidentelor rutiere cu pagube materiale și pierderi de vieți 
omenești.Intr-o prima etapa pentru asigurarea sigurantei rutiere a fost montat parapet separator 
New Jersey pentru interzicerea virajului la stanga din DN1 si spre DN1.  

Eliminarea acestui punct conflictual se va realiza prin amenajarea unui pasaj denivelat 
peste DN 1 la intersecția dintre DN 1, strada Buda și DJ 101I. 

Pasajul propus va deservi un număr foarte mare de persoane, localnici sau aflați în tranzit, 
atât datorită traficului rutier de tranzit existent pe drumul național DN 1 (E60), cât și datorită 
traficului local dintre localitățile Ploiești, Blejoi și Ariceștii Rahtivani. 

Având în vedere necesitatea eliminării punctului de conflict dintre drumul național 
european DN1-E60 și drumul județean DJ 101I-strada Buda, prin proiect se propun următoarele 
variante tehnice : 

 
SCENARIUL 1: Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) situat pe strada Buda și 

DJ 101I. 
Pasajul denivelat peste DN 1 se va amplasa la intersecția dintre strada Buda și DJ 101 I, 

cu păstrarea aliniamentului intersecției la trecerea peste drumul național. Pentru asigurarea 
tuturor relațiilor de trafic de intrare și ieșire pe DN 1, se vor amenaja două intersecții giratorii 
precum și bretele de intrare și ieșire pe/de pe DN 1 după cum urmează: 

• Intersecție Giratorie pe DJ 101 I- distanta fata de DN1 aproximativ 276m 
- rază inel central – 15 m 
- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 11 m. 

• Intersecție Giratorie pe strada Buda distanta fata de DN1 aproximativ 328m 
- raza circulară a insulei – 15 m 



- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 11 m. 

Pasajul peste DN 1 pe strada Buda și DJ 101 I are 5 deschideri de 
26,07+26,00+29,00+29,00+26,07 m și o lungime totală de 138,90 m. 

Schema statică este de grindă continuă pe 5 deschideri, pasajul traversează normal DN 
1.Suprastructura este alcatuira din 9 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu lungimea de 
24.00m pentru deschiderile 1,2,5 si grinzi de 27.00m pentru deschiderile 3si 4 , cu inaltimea 
grinzii de 1.10m, solidarizate la partea superioara cu placa de suprabetonare.  

Infrastructura este alcatuita din 2 culei si 4 pile, din beton armat fundate indirectpe piloti 
forati de  15.00m adancime si diametru de 1.20m. 

Gabaritul de liberă trecere pe sub pasaj va fi de minim 5,00 m. 
In sectiune transversala podul are o latime de 11.40m din acre parte carosabila 7.80m si 

doua trotuare de 1.00m.  
Structura rutiera este alcatuita din : 

• 4 cm MAS16 cu bitum modificat strat uzura 
• 5cm BAD22.4 strat de legatura; 
• 6cm AB22.4 start de baza;  
• 15cm balast stabilizat cu ciment; 
• 35 cm balast amestec optimal  

Sistemul rutier pe pasaj este alcătuit din:  
 4 cm MAS 16; 
 4 cm BAP 16; 
 3 cm protecție hidroizolație din BA8; 
 0,5 cm hidroizolație. 

Pasajul este prevazut a fi iluminat conform legislatiei in vigoare.  
Conform estimării proiectantului, timpul de execuție este de 18 luni. 
Valoarea investiției fiind (inclusiv TVA)/C+M (inclusiv TVA): 88.859.634,09 lei 

/73.391.361,35 lei. 
 
SCENARIUL 2: Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) situat la 160,00 m de 

intersecția strada Buda și DJ 101I cu DN 1 (Centura Vest). 
Pasajul denivelat peste DN 1 se va amplasa la aproximativ 160,00 m față de  intersecția 

dintre strada Buda și DJ 101 I, în direcția București. Pentru asigurarea tuturor relațiilor de trafic 
de intrare și ieșire pe DN 1, se vor amenaja două intersecții giratorii precum și bretele de intrare 
și ieșire pe/de pe DN 1 după cum urmează: 

• Intersecție Giratorie pe DJ 101 I 
- distanța față de Ax DN 1 – aproximativ 220 m 
- rază inel central – 15 m 
- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 7 m. 

• Inresecție Giratorie pe strada Buda- forma ovoidala pentru evitarea utilitatilor 
existente in amplasament 

- distanța față de Ax DN 1 – aproximativ 210 m 
- raza circulară a insulei – 21 m 



- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 7 m. 

Documentația studiului de fezabilitate privind modificarea soluției tehnice pasaj superior, 
inclusiv relocare/protejare rețele utilități pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste 
DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada Buda, județul Prahova” a fost prezentată 
și analizată în Comisia Tehnică a Consiliului Județean Prahova. Comisia a receptionat 
documentatia. 

Pasajul peste DN 1 pe strada Buda și DJ 101 I are 5 deschideri de 
26,07+26,00+29,00+29,00+26,07 m și o lungime totală de 138,90 m. 

Gabaritul de liberă trecere pe sub pasaj va fi de minim 5,00 m. 
În secțiune transversală podul are o lățime de 11,40 m din care 7,80 m parte carosabilă, 

două trotuare de 1,00 m, doua spații de siguranță pentru montarea parapetului de 0,50 m și două 
grinzi de parapet de 0,30 m. 

Suprastructura este alcătuită din nouă grinzi prefabricate din beton precomprimat cu 
lungimea de 24,00 m pe deschiderile 1,2 și 5 și 27,00 m pe deschiderile 3 și 4. 

Infrastuctura este alcătuită din două culei și patru pile. Culeile sunt de tip masiv, din beton 
armat, fundate indirect pe piloți forați de diametru mare d=1,20 m și lungimea fișei de 15,00 m. 

Sistemul rutier pe pasaj este alcătuit din:  
 4 cm MAS 16; 
 4 cm BAP 16; 
 3 cm protecție hidroizolație din BA8; 
 0,5 cm hidroizolație. 

Structura rutiera este alcatuita din : 
• 4 cm MAS16 cu bitum modificat strat uzura 
• 5cm BAD22.4 strat de legatura; 
• 6cm AB22.4 start de baza;  
• 15cm balast stabilizat cu ciment; 
• 35 cm balast amestec optimal  

Pasajul este prevăzut cu iluminat. 
Conform estimării proiectantului, timpul de execuție este de 18 luni. 
Valoarea investiției fiind (inclusiv TVA)/C+M (inclusiv TVA): 92.039.420,55 lei 

/74.824.280,30 lei. 

 Relocări/protejări de rețele de utilități 

- Rețele apa - deținător S.C ESZ PRAHOVA S.A. 

La intersecția DN1 cu DJ101I se va prevedea relocarea tronsoanelor de conducte care 
subtraverseaza DJ101I, in vederea menținerii zonei de protecție sanitara cu regim sever fata de 
pilele pasajului prevăzut in intersecția menționata. Pentru ambele conducte se prevede relocarea 
tronsoanelor de sub pasajul proiectat in aceasta intersecție, prin relocarea tronsoanelor intre 2 
pile ale pasajului, cu respectarea distantei de 10m de la generatoarea exterioara a conductei si 
pila pasajului. 

 
- Rețele apa - deținător S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. 



Se va reloca tronsonul de conducta de apa amplasat de-a lungul DJ101I, începând de la 
căpătui rețelei pana la subtraversarea sensului giratoriu proiectat in dreptul străzii Buda. Se 
prevede conducta PEHD, PE 100, SDR17, PN10, De225xl3.4mm, Lcond.=315m. La 
subtraversarea sensului giratoriu se prevede protejarea conductei relocate in tub OL 
0355.6x8mm, Ltub=22m. De asemenea, la subtraversare se va prevedea un cămin de colectare 
Ce in vederea monitorizării eventualelor avarii; căminul se va cupla cu tubul de protecție prin 
țeava OL 60mm, L=10m. De asemenea, se vor reface conectările conductelor PEHD Dnl 10mm 
la conducta nou relocata. 

 
- Rețele canalizare - deținător S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. 

Se va prevedea relocarea conductelor de canalizare in vederea scoaterii lor in afara 
lucrărilor de drum proiectate si pentru punerea lor in siguranța. 

Se va reloca tronsonul de conductă de canalizare menajeră și respectiv pluvială amplasat 
de-a lungul DJ 101I, începând de la capătul rețelei până la subtraversarea sensului giratoriu 
proiectat în dreptul străzii Buda. 

 
- Rețele electrice mt și jt - deținător S.C. DEER D.A. – SUCURSALA PLOIEȘTI 

LEA 20KV Ploiești 1 – simplu circuit 
LEA 20KV Ploiești 1 – derivație PT 9552 
LEA 20KV Ploiești 1 – derivație PT 9553 
LEA 20KV Ploiești 2 simplu circuit 

- Rețele electrice 110 KV- deținător S.C. DEER D.A. – SUCURSALA PLOIEȘTI 

A. Intersecția 1 LEA 110 KV dublu circuit Ploiești Nord – Movila Vulpii traversare drum 
de legătură DN 1 – DJ 101 I Buda. 

B. Intersecția 2 LEA 110 kV dublu circuit Ploiești Nord - Movila Vulpii traversare sens 
giratoriu DJ 1011 Buda km 0+575. 

C. Intersecția 3 LEA 110 kV dublu circuit Brazi Vest - Ploiești și Ploiești Crâng - Ploiești 
Nord traversare drum de legătură DN1 - DJ 1011 Buda. 

 
- Rețele distribuție gaze naturale - deținător DISTRIGAZ SUD REȚELE 

Conducta de distribuție gaze naturale PEHD PE 100 DN110mm PM amplasata paralel cu 
DN1, se intersectează cu lucrările de drum proiectate. 

 

- Rețele transport gaze naturale - deținător SNTGN TRANSGAZ S.A. 

A. Tronsonul 1 – conducta proiectată Ø406,4x8mm 
B. Tronsonul 2 – conducta proiectată Ø323,9x8mm 
C. Tronsonul 3 – conducta proiectată Ø406,4x8mm 
D. Tronsonul 4 – conducta proiectată Ø323,9x8mm 
E. Tronsonul 5 – conducta proiectată Ø508x8mm 
 

- Rețele transport produse petroliere - deținător S.C. CONPET S.A. 



A. PASAJ BUDA Tronsonul A1-A2 – conducta proiectată Ø168,3x8mm 
B. PASAJ BUDA Tronsonul B1-B2 – conducta proiectată Ø168,3x8mm 
C. PASAJ BUDA Tronsonul C1-C2 – conducta proiectată Ø219,1x8mm 
D. PASAJ BUDA Tronsonul A1-A2 – conducta transport gazolină Ø3 ½”  
 

- Rețele telecomunicații - deținător VODAFONE ROMÂNIA S.A. 

Se va realiza un traseu subteran format din 2HDPE40mm pe partea dreaptă a drumului 
național DN 1, direcția București – Brașov. 

- Rețele telecomunicații - deținător M.A.I. 

In urma sondajelor vor fi identificate cu exactitate cablurile apartinand M.A.l. si in cazul in 
care sunt necesare lucrări de protejare suplimentare se vor proteja local. 

La execuția lucrărilor de relocare / protejare se vor folosi materiale agreate de Vodafone 
Romania SA(tuburi, cabluri, etc.). 

- Rețele telecomunicații - deținător NECUNOSCUT 

Se va realiza un traseu subteran format din 3HDPE40mm pe partea stângă a străzii Buda, 
spre Ploiești, iar apoi va subtraversa această stradă prin forare dirijată și va intercepta cablul 
aerian existent prin amplasarea unui stâlp Tc nou. 

-Iluminat exterior 

Lucrările de construire cuprind instalația de iluminat, rețeaua de joasă tensiune, tabloul 
de iluminat, instalația de protecție prin legare la pământ și telegestiune iluminat. 

Instalația de iluminat cuprinde corpurile de iluminat, stâlpii cu brațul de susținere și 
sistemul de fixare, rețeaua electrică de distribuție, rețeaua de priză de pământ, precum și 
tablourile electrice pentru alimentare și comanda iluminat. 

-Rețeua electrică de joasă tensiune. 
Este prevăzută de tip subteran conform normativului NTE007-2008 pentru 

proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice. 
Rețeaua electrică de joasă tensiune aferentă instalației de iluminat rutier este 

trifazică, cu cablu cu conductoare din aluminiu și izolație din PVC cu armătură metalică. 
-Rețeua de priză de pământ. 

Este realizată în paralel cu rețeaua electrică de distribuție, cu pozarea 
conductorului de protecție PE din OL-Zn40x4 în profilul de șanț pentru cabluri. 
-Tabloul electric iluminat. 

Este în schema TN-S cu conductoare separate pentru neutru (N) și pentru protecție (PE), cu 
gradul de protecție IP62 și realizează alimentarea și comanda instalației de iluminat. Este 
prevăzut de regulă în apropiere de drumul iluminat și este alimentat cu energie electrică dintr-
un post trafo existent în zonă.  

-Alimentarea cu energie electrică. 
Branșamentul de joasă tensiune este prevăzut de la postul trafo, până la tabloul de 

iluminat amplasat în apropiere de drum. În punctul de branșament este preaăzut blocul de măsură 
și protecție trifazic BMPT. 

- Sistemul de evacuare al apelor pluviale 



Pentru colectarea și evacuarea apelor se va realiza un sistem de canalizare pe zona 

rampelor și a pasajului și șanțuri trapezoidale din beton pe bretele și sensurile  giratorii. Apele 

din sistemul de canalizare și șanțuri vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi și colectate 

apoi în două bazine de retenție. Bazinele vor avea o capacitate de 500 mc fiecare. 

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte surse de 

finanțare legal constituite. 

Avizam favorabil prezentul proiect de hotarare cu privire la Studiul de Fezabilitate 

pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu 

DJ 101 I și strada Buda, județul Prahova”. 

 
 
 

        DIRECTIA TEHNICA, 
DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIEL MINCULESCU 
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