
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                     
                                                                  
 

 
HOTĂRÂRE 

                   privind actualizarea Devizului general pentru proiectul  
“Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (km 

15+500-km 30+000)” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.21033/14.09.2022 al vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, domnul Dumitru Tudone şi Raportul nr. 21038/14.09.2022 al Direcției Proiecte cu 
Finanțare Externă prin care se propune actualizarea Devizului general pentru proiectul 
“Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud 
Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (km 15+500-km 30+000)”; 
- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
2524/22.03.2018 de aprobare a ,,Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia, Axa 
prioritară 6: Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de 
Investiții 6.1: Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și 
Terțiare la Infrastructură TEN-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale”; 
- Prevederile art.10 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 44 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 3, alin. (2), art. 9 din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; 
- Avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din cadrul Consiliului Județean Prahova 
nr. 21023/14.09.2022, privind aprobarea documentației economice a proiectului, respectiv 
Devizul general al proiectului; 
    În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. (b) și lit. (d), alin 5 lit. (c), alin. 8 lit. (a) și art. 
182 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

                         Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Devizul General actualizat pentru proiectul “Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 
2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (km 15+500-km 30+000)”, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                     SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu  
Ploieşti, 29 septembrie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
 

privind actualizarea Devizului general pentru proiectul  
“Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (km 

15+500-km 30+000)” 
 
 
 Proiectul „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – 
DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)” a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul 
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea 
Infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1. 
„Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, în acest sens fiind semnat 
Contractul de finanțare nr.3849/11.03.2019.   

Prevederile art.3, alin.(2) și art.9 din cadrul Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 
privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene au determinat actualizarea Devizului general al 
proiectului.  

Pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-
a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de 
ofertanți la data alcătuirii ofertelor, conform Ordonanței mai sus amintite, beneficiarii 
fondurilor externe au obligația constituirii unei rezerve de implementare destinată 
plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică încheiate. 

Față de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre.  
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
DUMITRU TUDONE 
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RAPORT 
 

privind actualizarea Devizului general pentru proiectul  
“Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (km 

15+500-km 30+000)” 
 

 Proiectul „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 
1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 
15+500 - km. 30+000)” a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea Infrastructurii rutiere de importanță 
regională”, Prioritatea de investiții 6.1. „Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, în 
acest sens fiind semnat Contractul de finanțare nr.3849/11.03.2019. 
  
 Măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene precum și la nivelul României în 
contextul pandemiei de coronavirus, prin instituirea stării de urgență, a stării de alertă și, 
ulterior apariția conflictului armat din zona Mării Negre, fluctuația prețurilor la materialele 
de construcții și la carburanți ca urmare a crizei din energie, au impus modificări legislative 
la nivel național, reflectate în creșterea indicelui de preț în domeniul construcțiilor și în cele 
privind elementele de cost pe diverse componente ale lucrărilor.   
 Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene au determinat 
actualizarea Devizului general al proiectului. Devizul general se actualizează ori de câte ori 
este necesar prin grija beneficiarului proiectului.  
 Pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a 
fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la 
data alcătuirii ofertelor, conform Ordonanței mai sus amintite, beneficiarii fondurilor 
externe au obligația constituirii unei rezerve de implementare destinată plății ajustărilor de 
preț ale contractelor de achiziție publică încheiate. Aceasta este necesar a fi constituită, 
astfel încât să fie asigurate acele categorii de cheltuieli care au caracter imprevizibil de 
natura ajustărilor de preț și care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost 
depusă oferta. În acest mod, valorile proiectului sunt reechilibrate în limitele şi condițiile 
prevăzute de ordonanța de urgență amintită mai sus. 
 Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
actualizarea Devizului general pentru proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – 
Tronsonul Prahova – DJ720 (km 15+500-km 30+000)”.  

 
p. Director Executiv 

 
 
 

N.I./M.I.I./A.M.V. 
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