
ROMÂNIA                                                                                   
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare în 

completarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-
a, pentru obiectivul de investiții 

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

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 21903/23.09.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 

Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 21905/23.09.2022 al 
Direcției Tehnice privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Pasaj 
denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda”; 

- Prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii 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; 

- Prevederile art. 10 alin.(5) din Normele metodologice pentru punere în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Național de Dezvoltare Locală aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizul nr. 25212/2021 al Comisiei Tehnico - Economice de Avizare di cadrul 
Consiliului Județean Prahova; 
         În temeiul prevederilor art. 173  alin. (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin. 5 lit. l), art. 
196  alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

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

Art. 2 – Se aprobă suma de 35.719.857,22 lei (cu TVA), reprezentând valoarea totală 
de cofinanțare de la bugetul propriu al județului Prahova, în completarea sumei de 
95.356.916,55 lei (cu TVA) alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a 
II-a, necesară obiectivului de investiții menționat la art.1. 

Art. 3  – La data prezentei prevederile Hotărârilor de Consiliu Județean Prahova nr. 
262/16.11.2021 și nr. 235/31.08.2022 încetează. 

Art. 4 - 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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ROMÂNIA                                                                        
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
NR.21903/23.09.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare în 

completarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru 
obiectivul de investiții 

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

Prin proiectul „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada 
Buda” 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 101 I – strada 
Buda. Acest lucru se va realiza prin construirea unui pasaj denivelat între strada Buda și drumul 
județean DJ 101 I, care va supratraversa drumul național DN 1 – E 60 (Centura Vest). 

Consiliul Județean Prahova a depus la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației solicitarea pentru finanțarea prin PNDL a obiectivului de investiții „Pasaj denivelat 
peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda”, solicitare aprobată prin 
OMDRAPFE nr. 3617/2017, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate 
acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru Județul Prahova, în 
perioada 2017-2020. 

În urma solicitării depuse de Consiliul Județean Prahova cu nr. 13298/14.07.2022 la Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea realizării obiectivului de investiții mai sus 
menționat, este necesară actualizarea devizului general la nivelul anului 2022. 

Valoarea estimată în baza actualizării devizului general pentru lucrările eligibile de a fi 
finanțate prin programul PNDL II este de 95.356.916,55 lei (cu TVA), iar cheltuielile neeligibile în 
valoare de 35.719.857,22 lei (cu TVA), vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Prahova. 

În cadrul H.C.J. nr. 262/16.11.2021 a fost realizată actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat peste DN1 ( Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada 
Buda, județul Prahova” a indicatorilor tehnico – economici și aprobarea amplasamentului aferent 
lucrării de utilitate publică și a declanșării procedurii de expropiere a imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropiere pentru varianta tehnica a pasajului cu doua benzi de sens, 
amplasat la o distanță de 160 m de axul DJ101I și s-au evaluat lucrările de relocare/protejare rețele 
afectate la nivelul prețurilor din anul 2021.  

Prin H.C.J. nr. 253/2022 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
”Pasaj denivelat peste DN1 ( Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda, județul Prahova”, 
pentru varianta tehnică  a pasajului cu o singură bandă pe sens, si cu traversarea pe direcția DJ101I a 
drumului national DN1, împreună cu evaluarea lucărilor de deviere/relocare a rețelelor existente în 



amplasament. Soluția s-a dovedit foarte costisitoare datorită necesității relocării rețelelor in 
amplasament. 

Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind 
aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare în completarea sumei alocate prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat 
peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda”. 

                        
                                
 
                                                  PRESEDINTE,  
                                        IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr. 21905/23.09.2022 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare în 

completarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru 
obiectivul de investiții 

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

Consiliul Județean Prahova a depus la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației solicitarea pentru finanțarea prin PNDL a obiectivului de investiții „Pasaj denivelat 
peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda”, solicitare aprobată prin 
OMDRAPFE nr. 3617/2017, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate 
acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru Județul Prahova, în 
perioada 2017-2020. 

Prin proiectul „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada 
Buda” 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 101 I – strada 
Buda. Acest lucru se va realiza prin construirea unui pasaj denivelat între strada Buda și drumul 
județean DJ 101 I, care va supratraversa drumul național DN 1 – E 60 (Centura Vest). 

În urma solicitării depuse de Consiliul Județean Prahova cu nr. 13298/14.07.2022 la Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea realizării obiectivului de investiții mai sus 
menționat, este necesară actualizarea devizului general la nivelul anului 2022. 

Valoarea estimată în baza actualizării devizului general pentru lucrările eligibile de a fi 
finanțate prin programul PNDL II este de 95.356.916,55 lei (cu TVA), iar cheltuielile neeligibile în 
valoare de 35.719.857,22 lei (cu TVA), vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Prahova.    

Revizuirea Devizului General se face prin grija beneficiarului conform H.G. 907/2016, art. 10, 
in vederea prelungirii contractului de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare locală, etapa 
a-II-a 2017-2022, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările si 
completările ulteriore .  

În cadrul H.C.J. nr. 262/16.11.2021 a fost realizată actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat peste DN1 ( Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada 
Buda, județul Prahova” a indicatorilor tehnico – economici și aprobarea amplasamentului aferent 
lucrării de utilitate publică și a declanșării procedurii de expropiere a imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropiere pentru varianta tehnica a pasajului cu doua benzi de sens, 
amplasat la o distanță de 160 m de axul DJ101I și s-au evaluat lucrările de relocare/protejare rețele 
afectate la nivelul prețurilor din anul 2021.  



Prin H.C.J. nr. 253/2022 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
”Pasaj denivelat peste DN1 ( Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda, județul Prahova”, 
pentru varianta tehnică  a pasajului cu o singură bandă pe sens, si cu traversarea pe direcția DJ101I a 
drumului national DN1, împreună cu evaluarea lucărilor de deviere/relocare a rețelelor existente în 
amplasament. Soluția s-a dovedit foarte costisitoare datorită necesității relocării rețelelor in 
amplasament. 

 
 Față de cele prezentate, avizam favorabil prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare în completarea sumei alocate prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 
1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda”. 

 
        DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniel Minculescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA       ANEXA  
JUDEŢUL PRAHOVA      LA HOTĂRÂREA NR. ______ 
CONSILIUL JUDEŢEAN    DIN DATA DE _____________ 
 

 

 

 

 

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 

pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura 
vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






