
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                 
                 
 

   
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Județului Prahova în cadrul “Programului de realizare 
a pistelor pentru biciclete” cu proiectul „Înființare piste de biciclete pe Drumul lui 

Bachus în județul Prahova” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25056/31.10.2022 al Vicepreședintelui  Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Dumitru Tudone şi Raportul nr. 25057/31.10.2022 al Direcţiei Proiecte cu 
Finanţare Externă privind aprobarea participării Județului Prahova în cadrul “Programului de 
realizare a pistelor pentru biciclete”; 

- Prevederile Ordinului nr. 2506 din data de 22 septembrie 2022 pentru aprobarea 
Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, emis de către 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;  

- Avizul Comisiei Tehnice de Avizare nr. 25079/31.10.2022; 
- Amendamentul formulat în ședința Consiliului Județean Prahova; 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. f), și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă participarea Județului Prahova în cadrul “Programului de realizare a 
pistelor pentru biciclete” cu proiectul „Înființare piste de biciclete pe Drumul lui Bachus în 
județul Prahova”. 

 Art. 2 Se aprobă proiectul “Înființare piste de biciclete pe Drumul lui Bachus în 
județul Prahova” și depunerea cererii de finanțare în cadrul “Programului de realizare a 
pistelor pentru biciclete”. 

 Art. 3 Se aprobă devizul general al proiectului “Înființare piste de biciclete pe Drumul 
lui Bachus în județul Prahova” în valoare totală de 22.611.997 lei (TVA inclus), anexă la 
prezentul proiect de hotărâre,  din care: 

- Valoare totală cheltuieli eligibile – finanțare nerambursabilă – 21.000.000 lei (TVA 
inclus) 

- Valoare totală cheltuieli neeligibile – 1.611.997 lei (TVA inclus) 
Art. 4 Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului Județean 

Prahova să semneze toate documentele necesare realizării proiectului “Înființare piste de 
biciclete pe Drumul lui Bachus în județul Prahova”. 

Art. 5 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
        Iulian Dumitrescu   

      
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                              Hermina Adi Bîgiu 
Ploieşti, 31 octombrie 2022 
 

Nr. 371 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 25056/31.10.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova în cadrul 
“Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” cu proiectul „Înființare piste 

de biciclete în județul Prahova” 
 
 

Începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii 
Europene. Statutul de țară membră include atât drepturi, cât și obligații. Drepturile și 
obligațiile asumate derivă din Tratatele Uniunii Europene și legislația comunitară 
adoptate, respectiv acquis-ul comunitar ale cărui prevederi România trebuie să le 
respecte ca orice alt stat membru. 
 Introducerea unor servicii care să faciliteze transportul cu bicicleta reprezintă o 
inițiativă fezabilă după cum arată experiența europeană. 

În prezent, rețeaua de piste de bicicliști din Județul Prahova este slab dezvoltată 
iar configurarea actuală a arterelor de circulație din județ nu asigură o circulație fluentă 
și facilă a traficului de bicicliști, fiind necesară  îmbunătățirea condițiilor de circulație 
pentru aceasta categorie de participanți la trafic. 

Mersul pe bicicletă are beneficii asupra stării de sănătate. În Germania, în medie, 
aproape 20% dintre persoane folosesc bicicleta zilnic și alte 20% de mai multe ori pe 
săptămână (NB datele sunt la nivelul anului 2008). În general, putem observa o 
utilizare mai mare în rândul tinerilor;  

În acest context, trebuie acordată mai multă atenție bicicliștilor aflați în trafic și a 
nevoilor pe care aceștia le au, în funcție de grupa de vârstă. 

Cicloturismul a devenit o oportunitate speculată deja de mai toate ţările europene 
care i-au descoperit avantajele: atragerea de turişti, dezvoltarea comunităţilor locale, 
investiţiile în infrastructură. În Europa, cicloturismul este un factor economic foarte 
important, de mare interes atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru protecţia 
mediului. În majoritatea statelor Uniunii Europene cicloturismul a cunoscut o 
dezvoltare rapidă (deşi inegală, de la stat la stat), fiind puternic promovat de autorităţi 
şi de diverse organizaţii neguvernamentale. 

Județul Prahova  are un potenţial imens prin frumuseţea peisajului, prin 
poziţionare, prin reţeaua de drumuri care oferă satisfacţii sportive şi peisagistice 
deosebite oricărui pasionat. Județul Prahova  are o multitudine şi varietate de atracţii şi 
obiective turistice: monumente istorice şi de arhitectură, elemente de arhitectură 
populară încă bine reprezentate, mănăstiri, biserici de lemn, castele, cetăţi, târguri, 
muzee etc. 

 



Obiectivul U.A.T Județul Prahova este de a îmbunătăți condițiile de mobilitate, 
de a contribui la reducerea emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi și 
de a spori siguranță rutieră, prin soluții digitale și ecologice de transport. 

Prin politica de dezvoltare  U.A.T Județul Prahova își propune ca pe lângă 
resursele proprii să atragă și finanțări colaterale astfel îcât să poată fi realizate 
proiectele de investiții necesare comunității locale. 

Pentru implementarea proiectului „Înființare piste de biciclete în județul 
Prahova” se urmărește accesarea fondurilor prin „Programul de realizare a pistelor 
pentru biciclete” 

Valoarea totală a proiectului „Înființare piste de biciclete în județul Prahova”  
este de 22.611.997 lei, 

- Valoare totală cheltuieli eligibile – finanțare nerambursabilă – 21.000.000 lei 
(TVA inclus) 

- Valoare totală cheltuieli neeligibile – 1.611.997 lei (TVA inclus) 
 
 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Județean Prahova  Proiectul  de Hotărâre privind aprobarea participării 
Județului Prahova în cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”, 
depunerii cererii de finanțare și a devizului general al obiectivului de investiții  
„Înființare piste de biciclete în județul Prahova” 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dumitru TUDONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU                   
FINANȚARE EXTERNĂ                        
Nr. 25057/31.10.2022  
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea participării Județului Prahova în 
cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” cu proiectul „Înființare 

piste de biciclete în județul Prahova” 
 
 

Începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii 
Europene. Statutul de țară membră include atât drepturi cât și obligații. Drepturile și 
obligațiile asumate derivă din Tratatele Uniunii Europene și legislația comunitară 
adoptate, respectiv acquis-ul comunitar ale cărui prevederi România trebuie să le 
respecte ca orice alt stat membru. 
 Introducerea unor servicii care să faciliteze transportul cu bicicleta reprezintă o 
inițiativă fezabilă după cum arată experiența europeană. 
 Satisfacerea cerințelor și furnizarea unui nivel ridicat de servicii către utilizatori 
sunt componente vitale pentru dezvoltarea mersului cu bicicleta. Aceste cerințe variază 
în concordanță cu experiența fiecărui biciclist și cu scopul deplasării sale. 
 În prezent, rețeaua de piste de bicicliști din Județul Prahova este slab dezvoltată, 
prin configurarea actuală a arterelor de circulație din județ neputând fi asigurată o 
circulație fluenta și facilă a traficului de bicicliști, astfel că este necesară  îmbunătățirea 
condițiilor de circulație pentru aceasta categorie de participanți la trafic. 
 Utilizarea din ce în ce mai frecventă a bicicletei a condus la evoluţia acesteia de 
la o simplă modalitate de transport la un mijloc de recreere şi de sport. Pe plan 
european şi internaţional, mersul pe bicicletă câştigă teren, devenind un factor care 
contribuie la dezvoltarea turistică şi un mijloc de transport preferat pentru persoanele 
care doresc să exploreze o anumită zonă şi să vină în contact direct cu natura. Tot mai 
mulţi turişti aleg bicicletele în destinaţiile lor de vacanţă, bucurându-se de experienţele 
din afara zonelor supra-aglomerate.  
 Ciclismul  este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de 
o mai mare atenție, în contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția 
climei, reducerea zgomotului și gestionarea calității aerului. Ciclismul este un 
subsistem al traficului nemotorizat și al doilea ca importanță pentru "mobilitatea 
locală". O creștere semnificativă a ponderii ciclismului în cota modală poate contribui, 
de asemenea, la îmbunătățirea fluxului de autovehicule și poate permite economisirea 
de fonduri care altfel ar fi alocate pentru construcția de noi drumuri sau de extindere a 
celor existente. Ponderea ciclismului în cota modală este puternic influențată de 
existența unei infrastructuri de ciclism sigure și de cultura/mentalitatea locală privind 
mersul pe bicicletă. 



 Mersul pe bicicletă are beneficii asupra stării de sănătate; - În Germania, în 
medie, aproape 20% dintre persoane folosesc bicicleta zilnic și alte 20% de mai multe 
ori pe săptămână (NB datele sunt la nivelul anului 2008). În general, putem observa o 
utilizare mai mare în rândul tinerilor; - În acest context, trebuie acordată mai multă 
atenție bicicliștilor aflați în trafic și a nevoilor pe care aceștia le au, în funcție de grupa 
de vârstă. 
 

Problema schimbărilor climatice a intrat în conștiința publică. La nivel global, 
condițiile meteorologice anormale și extreme vor deveni dramatic mai răspândite, dacă 
nu se vor lua măsuri pentru reducerea emisiile globale; sectorul transporturilor este 
unul dintre cei mai mari ”producători” de emisii de GES la nivel global. 
 

Cel mai frecvent, jumătate din călătoriile făcute cu mașina sunt mai scurte de 
cinci kilometri și un sfert dintre ele sunt de trei kilometri sau chiar mai scurte. 
Deoarece motoarele auto sunt cele mai eficiente odată ce s-au încălzit, consumul de 
combustibil și, prin urmare, emisiile de CO2 sunt foarte ridicate în primii kilometri. În 
general, călătoriile de până la cinci kilometri pot fi ușor parcurse cu bicicleta. 
 

Bicicletele asistate electric (Pedelecs) permit oamenilor să călătorească 
confortabil până la 25 kilometri. Pedelecs au un motor electric care susține ciclistul, 
ajută la urcarea porțiunilor înclinate, la călătoriile pe distanțe lungi și la deplasările ”cu 
vântul în față”. Pedelec emite cantități foarte scăzute de CO2 pe km. 
 

Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu 
combustibili fosili. Mersul cu bicicleta sporește atractivitatea zonelor, creează o nouă 
structură a mobilității locale și reduce traficul. Creșterea ponderei bicicletei în cota 
modală se poate realiza prin: 

- Planificarea și dezvoltarea unei strategii de ciclism: planificare integrată; rețele 
de ciclism  

- Infrastructură: piste, parcări și semnalizare pentru bicicliști  
- Comunicații - Legătura/conectarea cu alte mijloace de transport. 

Există câteva aspecte-cheie ale planificării și designului infrastructurii pentru 
biciclete care nu trebuie neglijate atunci când se planifică noi piste sau se extind cele 
deja existente. Acestea includ integrarea pistelor pentru biciclete în spațiul comun cu 
cel al traficului motorizat, siguranța biciclistului și, în special, continuitatea rețelei de 
piste pentru biciclete. În majoritatea cazurilor, biciclistul trebuie să dea prioritate 
mașinii, deoarece pista pentru biciclete se oprește/se termină. Acest lucru reduce în 
mod semnificativ atractivitatea mersului pe bicicletă - mai multe călătorii pot fi 
efectuate pe o rețea continuă și bine conectată de piste decât pe un număr mare de piste 
de tip ”stop and start” care compromit viteza și siguranța bicicliștilor 
 

Bicicleta este un vehicul relativ ieftin şi rapid, sănătos, nepoluant şi favorabil 
mobilităţii, turismului şi creşterii economice în general, fiind un factor esenţial pentru 
transportul durabil. Utilizarea bicicletei este în plină expansiune, atât ca mijloc cotidian 
de transport, cât şi în scop recreativ, de cicloturism. 

Cicloturismul a devenit o oportunitate speculată deja de mai toate ţările europene 
care i-au descoperit avantajele: atragerea de turişti, dezvoltarea comunităţilor locale, 



investiţiile în infrastructură. În Europa, cicloturismul este un factor economic foarte 
important, de mare interes atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru protecţia 
mediului. În majoritatea statelor Uniunii Europene cicloturismul a cunoscut o 
dezvoltare rapidă (deşi inegală, de la stat la stat), fiind puternic promovat de autorităţi 
şi de diverse organizaţii neguvernamentale. 

Județul Prahova  are un potenţial imens prin frumuseţea peisajului, prin 
poziţionare, prin reţeaua de drumuri care oferă satisfacţii sportive şi peisagistice 
deosebite oricărui pasionat. Județul Prahova  are o multitudine şi varietate de atracţii şi 
obiective turistice: monumente istorice şi de arhitectură, elemente de arhitectură 
populară încă bine reprezentate, mănăstiri, biserici de lemn, castele, cetăţi, târguri, 
muzee etc. 

Mersul pe bicicletă începe să devină din ce in ce mai popular şi în România, atât 
pentru vacanţe, cât şi pentru agrement în parcuri, pentru mers la serviciu sau pur şi 
simplu ca sport. De asemenea, există şi un interes în creştere al turiştilor străini faţă de 
practicarea cicloturismului în România. Însă există impedimentul reprezentat de 
dificultăţile legate de neaprobarea cadrului legal necesar, de lipsa infrastructurii şi a 
facilităţilor specifice.  

Obiectivul U.A.T Județul Prahova este de a îmbunătăți condițiile de mobilitate în 
zona rurală, de e reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi și de 
a spori siguranță rutieră, prin soluții digitale și ecologice de transport. 

Prin politica de dezvoltare a U.A.T Județul Prahova își propune ca pe lângă 
resursele proprii să atragă și finanțări colaterale astfel încât să poată fi realizate 
proiectele de investiții necesare comunității locale. 

Prezentul proiect de hotărâre respectă cerințele ghidului specific Programului de 
realizare a pistelor de biciclete emis și aprobat de catre Ministerul Mediului, Apel;or și 
Pădurilor prin Ordinul de Ministru nr. 2506/22 septembrie 2022. 

Pentru implementarea proiectului „Înființare piste de biciclete în județul 
Prahova” se urmărește accesarea fondurilor prin „Programul de realizare a pistelor 
pentru biciclete”. 

Valoarea totală a proiectului „Înființare piste de biciclete în județul Prahova” 
este de 22.611.997 lei: 

 
- Valoare totală cheltuieli eligibile – finanțare nerambursabilă – 21.000.000 lei 

(TVA inclus) 
- Valoare totală cheltuieli neeligibile – 1.611.997 lei (TVA inclus) 

 
Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării Județului Prahova în cadrul “Programului de realizare a pistelor 
pentru biciclete” cu proiectul „Înființare piste de biciclete în județul Prahova” 
 
 
DIRECȚIA PROIECTE     
CU FINANȚARE EXTERNĂ    
p. DIRECTOR EXECUTIV   
 



ROMÂNIA  ANEXA  
JUDEŢUL PRAHOVA                                                  La Hotărârea nr. _____ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  Din data de __________ 
                       
                      
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIZ GENERAL AL PROIECTULUI  
 

„Înființare piste de biciclete în județul Prahova” 
 
        






